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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

v měsíci dubnu nás čekají velikonoční svátky. Sice je v našich rodi-
nách neprožíváme tak intenzivně jako svátky vánoční, ale nemělo 
by to tak být. Dnes se hodně poukazuje na to, že Velikonoce jsou 
svátky jara, kdy můžeme kolem sebe vidět, jak se příroda probouzí 
ze zimního spánku k novému životu. Pomalu se začíná zelenat tráva, 
mohli jsme vidět první květy, ráno nás probouzí zpěv ptactva. Pří-
roda ukazuje celou svoji sílu a vitalitu, kterou po zimě opět získává. 
My s přibývajícím věkem zakoušíme opačný projev. Síly a životní 

elán nás opouštějí až do dne, kdy se náš život naplní. Velikonoce 
nám ukazují, že smrt je sice nevyhnutelná v  životě každého, ale 
nemá poslední slovo. Jako se příroda letos opět probudila k nové-
mu životu, stejně tak i my máme projít skrze smrt k novému životu 
v blízkosti svých nejbližších, kteří nás předešli na věčnost, ale také 
ve společenství toho, který tento svět tak úžasně stvořil. Toto se-
tkání by mělo být trvalé a bez konce.

Ze srdce Vám přeji požehnanou dobu velikonoční

P. Tomáš Fiala

Průmyslová zóna v  Zámecké ulici s  celkovou rozlohou 9,7 ha se 
brzy dočká prvního využití. Schválen byl prodej plochy 5 000 m2 
rodinné firmě Dřevomax, s. r. o. S dvěma dalšími zajímavými inves-
tory probíhají jednání.

Zlepšení nakupování ve Světlé nad Sázavou by mělo přinést vybu-
dování obchodu Billa v prostorách Forest – servis, s. r. o, v Zámec-
ké ulici. Jedná se o  projekt soukromého investora, realizace by 
měla být dokončena v závěru roku 2018. Město bude s investorem 
jednat o možném podílu při vybudování lávky pro pěší, která by 
spojila ulice Zámeckou a Pěšinky.

Vedení města vstoupilo v  jednání s  majitelem areálu bazénu 
v Pěšinkách. Areál byl už v minulosti nabídnut městu k odkoupe-

ní, navrhovaná cena však nebyla akceptovatelná. Poslední návrh 
v současné době město zvažuje, rozhodnutí by mělo padnout na 
dubnovém zasedání zastupitelstva.

Tato příležitost přichází právě v  době, kdy projekt zamýšlené 
sportovní haly byl upraven a zpracován tak, že celkovou sumu na 
výstavbu se i při zachování celkové velikosti sportovní plochy po-
dařilo snížit o 38 mil. Kč. 

Původní projekt z  roku 2006 počítal s  velkými dotacemi, které 
byly v té době avizovány na výstavbu sportovišť. Současná podo-
ba haly splňuje i nadále všechny požadavky sportovních oddílů.

Mgr. Jan Tourek 
starosta města

Rada města:
 1. Schválila účetní závěrku Sociálního centra města Světlá 

n. S. za účetní období roku 2016, sestavenou k 31. 12. 2016.
 2. Schválila zahájit přípravu prodeje domu č. p. 546 v ul. Sá-

zavská.
 3. Vzala na vědomí informace o situaci ohledně zdrojů vody 

v místní části Radostovice.
 4. Souhlasila s podáním žádosti o dotaci na akceschop-

nost jednotky požární ochrany města Světlá n. S. pro rok 
2017 s výší dotace 44 500 Kč.

 5. Schválila uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Svět-
lá n. S. a Krajem Vysočina za účelem zajištění realizace 
Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2017.

 6. Souhlasila s podáním žádosti o dotaci na akci: Vybudo-

vání oplocení okolo stávajícího travnatého hřiště v Dol-
ní Březince a Pořízení a zabudování venkovního stolu na 
ping-pong na sportovišti v ulici Čapkova a výměna ping-

-pongového stolu u sportoviště Na Bradle v rámci granto-

vého programu Fondu Vysočiny Sportoviště 2017.
 7. Souhlasila s podáním žádosti o dotaci na akci Podpora 

technického zhodnocení, oprav nebo dovybavení soci-
álních zařízení, kuchyní, výdejen stravy a jídelen v bu-

dovách základních škol (oprava soc. zázemí školní jídel-
ny pro ZŠ Komenského první stupeň v MŠ Na Sídlišti) 

v rámci grantového programu Fondu Vysočiny Naše škola 
2017.

 8. Souhlasila s podáním žádosti o dotaci z programu Podpo-

ra obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s roz-

šířenou působností na opravu dřevěného mostku v zámec-

kém parku ve Světlé n. S.
 9. Neschválila zachování provozu veřejného telefonního au-

tomatu na náměstí Trčků z Lípy (vedle stánku PNS) ve 
Světlé n. S.

 10. Souhlasila s podáním žádosti o dotaci na akci Přístřešek 
Dolní Dlužiny v rámci dotačního programu Údržba a ob-

nova kulturních a venkovských prvků vyhlášeným Mini-
sterstvem zemědělství ČR.

 11. Vzala na vědomí Zprávu o vyřizování stížností a petic za 
rok 2016.

 12. Schválila poskytnutí finančního daru ve výši 15 tis. Kč 
p. M. H., Světlá n. S.

 13. Schválila konání farmářských trhů v roce 2017 v těchto 
termínech: 6. 4., 25. 5., 22. 6., 26. 10., 23. 11. 2017.

 14. Uložila PO KyTICe pořádat od roku 2017 mimo akcí 
k rozsvícení vánočního stromu i mikulášské a vánoční 
trhy.

Mgr. Jan Tourek
starosta města

Schůze rady 13. února

Z radniCe
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Zastupitelstvo města:
 1. Schválilo rozpočet města Světlá n. S. na rok 2017.
 2. Schválilo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z roz-

počtu města mezi městem Světlá n. S. a:
a) TJ Sklo Bohemia Světlá n. S., z. s., oddíl ASPV
b) Lyžařským klubem Kadlečák
c) Tělocvičnou jednotou Sokol
d) TJ Sklo Bohemia Světlá n. S., z. s., oddíl volejbalu
e) KČT, odbor Bohemia Světlá n. S.
f) Tenisovým klubem Sklo Bohemia Světlá n. S.
g) HC Světlá n. S., z. s.
h) Akademií bojových umění Světlá n. S., z. s.
i) TJ Sklo Bohemia Světlá n. S., z. s., oddíl florbalu
j) Futsalovým klubem S.U.D. Světlá n. S.
k) TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. z. s., oddíl stolního tenisu
l) Šachovým klubem Světlá n. S., z. s.
m) Fotbalovým klubem Bohemia Světlá n. S., z. s.
n) Sportovním zařízením města Světlá n. S., s. r. o.
o) Centrem pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s.
p) Centrem pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysoči-

na, o. p. s.
q) Oblastní charitou Havlíčkův Brod, Středisko rané péče
r) Oblastní charitou Havlíčkův Brod, Mateřské centrum 

Rolnička
s) FOKUS Vysočina, z. ú.
t) Domovem Háj, příspěvkovou organizací Ledeč n. S.
u) Domovem Háj, příspěvkovou organizací Ledeč n. S.
v) Hátou, o. p. s. pro Centrum denních služeb
w) Potravinovou bankou Vysočina, z. s.
x) Střed, z. ú., Třebíč
y) Akademií – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední 

odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá n. S.

z) Základní školou Světlá n. S., Komenského 234, příspěv-

ková organizace
aa) Základní školou Světlá n. S., Lánecká 699, příspěvková 

organizace
ab) Kolpingovo dílo České republiky, z. s.
ac) Folklorním souborem Škubánek
ad) Pěveckým sborem Gaudeamus, z. s.
ae) Folklorním souborem Škubánek
af) Nikol Wolfovou
ag) Vlastivědným spolkem Světelsko
ah) Spolkem přátel zámku Světlá
ai) Základní kynologickou organizací č. 129 Světlá n. S.

 3. Schválilo vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček 
z Městského fondu rozvoje bydlení pro rok 2017 s termínem 
pro ukončení podání žádostí do data 25. 5. 2017 a 25. 8. 2017.

 4. Schválilo Zásady pro použití účelových prostředků Městské-

ho fondu rozvoje bydlení města Světlá nad Sázavou pro rok 
2017 v celkové výši 2 mil. Kč, doplněné o nový účel: Zřízení 
zdroje pitné vody včetně úpravny vody v částech města, kde 
není veřejný vodovod – horní hranice půjčky do 70 tis. Kč, 
úrok 0,1 %, doba splatnosti 5 let.

 5. Souhlasilo s podáním investičního záměru společnosti DŘE-

VOMAX, s. r. o., Světlá n. S. v Průmyslové zóně města agen-

tuře CzechInvest k odsouhlasení Investora do průmyslové 
zóny města v ul. Zámecká.

 6. Vzalo na vědomí, že město Světlá n. S. nezvítězilo v E-auk-

ci na prodej pozemku parc. č. st. 1133 o výměře 168 m2, za-

stavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budo-

va č. p. 568, jiná stavba a pozemku parc. č. 1180/4 o výměře 
69 m2, ostatní plocha, manipulační plocha.

 7. Schválilo plán práce finančního výboru a plán práce kontrol-
ního výboru na rok 2017. Mgr. Jan Tourek

 starosta města

Zasedání zastupitelstva 1. března

Rada města:
 1. Vzala na vědomí předložené plnění Koncepce rozvoje Zá-

kladní umělecké školy Světlá nad Sázavou za kalendářní 
rok 2016.

 2. Schválila účetní závěrku KyTICe – Kulturní zaříze-

ní Světlá n. S. za účetní období roku 2016, sestavenou 
k 31. 12. 2016.

 3. Schválila poskytnutí finančního daru ve výši 1 tis. Kč Po-

travinové bance Vysočina, z. s., Ledeč n. S.
 4. Schválila poskytnutí finančního daru Klubu důchodců 

města Světlá n. S. ve výši 7 tis. Kč.
 5. Schválila poskytnutí finančního daru Základní organizaci 

ČSŽ, Světlá n. S., pobočný spolek, ve výši 10 tis. Kč.
 6. Schválila poskytnutí finančního daru Základní škole Svět-

lá n. S., Komenského 234, ve výši 4 tis. Kč.
 7. Schválila poskytnutí finančního daru MAS Královská 

stezka, o. p. s., Habry, ve výši 3 tis. Kč.
 8. Schválila poskytnutí finančního daru Stanici Pav-

lov, o. p. s., ve výši 10 tis. Kč.
 9. Schválila poskytnutí finančního daru Svazu tělesně posti-

žených v České republice z. s., místní organizaci Světlá 
n. S., ve výši 5 tis. Kč.

 10. Schválila poskytnutí finančního daru V. V. ve výši 
15 tis. Kč.

 11. Schválila finanční dar Neuberu Jaromírovi, Pojízdná pro-

dejna Humpolec, ve výši 5 tis. Kč z rozpočtu osadního vý-

boru Kochánov.
 12. Schválila odpisový plán dlouhodobého hmotného a ne-

hmotného majetku města Světlá n. S. na rok 2017.
 13. Schválila uzavření Smlouvy o správě a provozování spor-

tovních zařízení města Světlá n. S. mezi městem Světlá 
n. S. (jako vlastníkem) a společností Sportovní zařízení 
města Světlá n. S. (jako správcem).

 14. Nesouhlasila s podáním žádosti o dotaci na venkov-

ní fitness hřiště a Street workout u společnosti COL-

MEX, s. r. o., Praha 3.
 15. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování 

projektové dokumentace ve stupni pro změnu stavby před 
dokončením a pro provádění stavby Sportovní hala Světlá 
n. S. s firmou PAS SERVIS, s. r. o., Chotěboř.

 16. Schválila účetní závěrku TBS Světlá nad Sázavou, p. o., za 
účetní období roku 2016, sestavenou k 31. 12. 2016.

Mgr. Jan Tourek
starosta města

Schůze rady 6. března
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▶

Rozpočet města Světlá n. S. na rok 2017
Rozpočet města Světlá n. S. na rok 2017 byl projednán po-

dle schválené Směrnice města č. 1/2012 o zpracování rozpočtu 
města Světlá n. S. a schválen na jednání zastupitelstva města 
dne 1. 3. 2017.

Při zpracování návrhu rozpočtu města Světlá n. S. na rok 2017 
bylo postupováno v souladu s platnými právními předpisy, pře-

devším se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 
MF ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění.

Základními podklady při tvorbě rozpočtu byly:
• schválený rozpočet města na rok 2016 a jeho průběžné pl-

nění,
• očekávané výnosy daní v souvislosti s vývojem celostátní 

ekonomiky v roce 2017 s dopadem do příštích let,
• státní rozpočet na rok 2017,
• návrhy dílčích rozpočtů správce a jednotlivých příkazců 

operací na městském úřadě,
• návrhy nákladových a výnosových oblastí ředitelů pří-

spěvkových organizací a společnosti s ručením omezeným 
pro tvorbu základního ukazatele, tj. příspěvku zřizovatele, 
respektive zakladatele na činnost,

• uzavřené smluvní závazky a dohody,
• odborné kvalifikované odhady a propočty.

Celkové příjmy města v roce by měly dosáhnout 147 830 tis. Kč, 
celkové výdaje jsou plánované ve výši 157 602 Kč. Schodek roz-
počtu bude pokryt finančními prostředky na běžných účtech 
města k 31. 12. 2016 ve výši 9 772 tis. Kč.

Základem rozpočtu jsou daňové příjmy a dotace na výkon 
státní správy.

Město Světlá nad Sázavou očekává v roce 2017 nárůst da-

ňových výnosů. Příjmy ze sdílených daní by měly činit 
77 250 tis. Kč, ve srovnání se skutečností roku 2016 je to o asi 
4 mil. Kč více, meziroční nárůst činí 5 %.

Dotace na výkon státní správy bude podle údajů státního roz-

počtu na rok 2017 14 705 tis. Kč. Je určena na úhradu výdajů 
spojených s výkonem státní správy.

Výdaje rozpočtu jsou ze 72 % určeny na krytí běžných pro-

vozních výdajů města, zřízených příspěvkových organizací 
a založené společnosti s ručením omezeným, zbývajících 28 % 
představují výdaje na rozvoj města a opravy a údržbu majetku 
města.

Provozní výdaje místní správy, městské policie, příspěv-

kových organizací v oblasti školství, kultury, sociální oblasti, 
komunálních služeb a společnosti s ručením omezeným a ně-

kterých oblastí spravovaných městským úřadem jsou zhruba 
postaveny na úrovni schváleného rozpočtu roku 2016 nebo mír-
ně vyšší.

Městu po úhradě povinných výdajů zůstává na výdaje do 
oprav majetku města a rozvoje města 44 253 tis. Kč (tj. pro 
2. oblast rozpočtu). K financování tohoto objemu investic bu-

dou mj. zapojeny investiční dotace, na které má město rozhod-

nutí od poskytovatelů (Novostavba pavilonu MŠ – 8 900 tis. Kč, 
Cyklostezka Světlá – Ledeč – projektová dokumentace – 
800 tis. Kč), dále jsou ve 2. oblasti rozpočtu zařazeny očekáva-

né dotace na výsadby ve Světlé a místních částech (25 tis. Kč), 
opravu místní komunikace Radostovice (150 tis. Kč), opravu 
Tureckého altánu – 1. etapa (300 tis. Kč).

Největšími investičními akcemi roku 2017 bude novostavba 
pavilonu MŠ Lánecká (12 mil. Kč), rekonstrukce ulice Školní 
(5,2 mil. Kč) a rekonstrukce fasády městské restaurace (3 mil. Kč).

Mezi další významné akce města patří v roce 2017 výstav-

ba inženýrských sítí pro podnikatelskou zónu Na Rozkoši 
(3 mil. Kč), rekonstrukce povrchů hřišť sportovního areálu v ul. 
Komenského (2,2 mil. Kč) a rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Lá-

necká (1,1 mil. Kč).
Na hospodaření města bude mít vliv splátka 3 úvěrů. Splátka 

jistiny úvěru na zimní stadion je 1 800 tis. Kč, splátka jistiny 
úvěru na průmyslovou zónu je 1 088 tis. Kč a splátka jistiny na 
úvěr na odkup zámku je 2 000 tis. Kč. Úrok z úvěrů bude činit 
asi 294 tis. Kč.

Konkrétní objem jednotlivých oblastí rozpočtu města zobra-

zuje přiložená tabulka.

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017 (v tis. Kč)
Rozpočtové příjmy

Příjmy Rozpočet

Třída popis 2017

1 daňové příjmy 98 400

2 nedaňové příjmy 4 486

2 ekonomická činnost 21 904

3 kapitálové příjmy 2 000

4 přijaté dotace 18 940

4 zapojení finančních prostředků fondů na vyrovná-
ní příjmů a výdajů (fond bytových rezerv)

2 100

Celkem 147 830

Financování

zapojení finančních prostředků základního 
bězného účtu z minulého roku

9 772

Celkem 9 772

Zdroje celkem

Celkem 157 602

Rozpočtové výdaje

Oblast 1 vnitřní věci

paragraf

5311 policie 1 572

5512 požární ochrana 696

5512 požární ochrana Dolní Březinka 20

5512 požární ochrana Opatovice 10

6112 zastupitelstvo 2 352

6171 místní správa 29 800

6171 informační systémy, HW, SW 1 064

6320 pojištění funkčně nespecifiované 710

3635 státní správa v územním plánování 450

5212 ochrana obyvatelstva 200

5342 příděl do sociálního fondu 942

6171 rozpočtová rezerva 1 000

Celkem 38 816

Z finančního odboru
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▶ Oblast 2 výstavba, správa a údržba majetku

2118 energie jiná než elektrická 600

2123 podpora rozvoje průmyslových zón 3 000

2212 silnice 6 350

2219 záležitosti pozemních komunikací 2 060

2310 pitná voda 200

2333 úpravy drobných vodních toků 80

2341 vodní díla v zemědělské krajině 330

3111 mateřské školy 12 950

3113 základní školy 1 343

3315 činnosti muzeí a galerií 90

3319 kultura 3 400

3322 zachování a obnova kulturních památek 1 190

3326 zachování hodnot kulturního a historického 
povědomí

50

3329 ostatní záležitosti ochrany památek 20

3399 ostatní záležitosti kultury, církví 260

3412 sportovní zařízení v majetku města 4 655

3421 volný čas dětí 55

3631 veřejné osvětlení 500

3635 územní plánování 860

3636 územní rozvoj 50

3639 komunální služby a územní rozvoj 3 410

3719 ostatní činnosti k ochraně ovzduší 70

3745 veřejná zeleň 1 300

4350 domovy pro seniory 200

6171 činnost místní správy 230

místní části 1 000

Celkem 44 253

Oblast 3 školství – provozní náklady

3111 MŠ Lánecká 2 544

3113 ZŠ Komenského 2 601

3113 ZŠ Lánecká 3 660

3421 DDM Světlá 144

3111 Mateřská škola Bambino 60

Celkem 9 009

Oblast 4 ochrana přírody, životní prostředí

1410 ozdravování zvířat 35

3729 nakládání s odpady 150

3749 ochrana přírody 70

3792 ekol. výchova a osvěta 80

1036 myslivost, státní správa lesa 150

mimořádné situace 76

Celkem 561

Oblast 5 kultura

3319 příspěvek KyTICe 4 815

3314 kroniky a knihovny v místních částech 54

3319 teplo kino a společenský sál 400

3319 opravy 10

Celkem 5 279

Oblast 6 sociální oblast

ostatní sociální záležitosti 122

4329 příspěvek na činnost charity 330

3399 záležitosti SPOZ 81

Celkem 533

Oblast 7 příspěvkové organizace

3612-13 bytové a nebytové hospodářství 3 562

3315 provozní náklady Muzeum 10

3613 provozní náklady kavárna a č. p. 23 150

3613 provozní náklady ostatní 23

3613 provozní náklady zámek 0

3729 uložení odpadu 2 000

3729 nájemné skládka 45

3639 nákup materiálu 100

3639 Technické a bytové služby 18 581

3639 přísp. TBS – nezaměst. ÚP 250

3639 přísp. TBS – nezaměst. ÚP – neodeslaná platba 
2016

250

3639 odměna za služby TBS 218

4350 domovy důchodců 6 098

3412 Sportovní zařízení Pěšinky 6 594

Celkem 37 881

Oblast 8 dopravní obslužnost

2221 dopravní obslužnost 600

Celkem 600

Oblast 9 ostatní

5349 převody fondům 4 118

5362 daň z převodu nemovitostí 500

5362 platba DPH 2 200

5362 daň z příjmu město 5 000

výdaje BESIP 30

Celkem 11 848

Oblast 10 příspěvky a dary

příspěvky neziskovým organizacím 2 710

grantové programy 30

finanční dary 300

nein. dotace neziskovým organizacím 100

vzdělávací akce Editum a jiné org. 100

folklorní slavnosti 300

ostatní 100

Celkem 3 640

Oblast 11 dlouhodobé závazky

splátka jistiny úvěrů 4 888

splátka úroků z úvěrů 294

Celkem 5 182

Celkem výdaje

Celkem 157 602

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO
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nePŘeHlÉdněte!

Poplatek za komunální odpad pro rok 2017

Upozorňujeme občany, že poplatky za komunální odpad 
pro letošní rok ve výši 540 Kč za osobu platí každý občan 
(včetně dětí, důchodců, studentů), který je přihlášen 
k trvalému pobytu ve Světlé n. S. nebo v místních částech. 
Majitelé chat a rekreačních chalup hradí poplatek ve výši 
540 Kč za každou stavbu.  
Poplatek byl splatný dle vyhlášky města Světlá n. S. do 
31. 3. 2017. 
Poplatek uhraďte v hotovosti nebo platební kartou v po-

kladně městského úřadu. Upozorňujeme občany, že za včas 
nezaplacený poplatek vyhláška ukládá vyměřovat penále.

Poplatek za psy pro rok 2017

Upozorňujeme držitele psů, že dle vyhlášky o místních 
poplatcích mají povinnost zaplatit poplatek za psy do 
30. 6. 2017. Upozornění: složenky nerozesíláme!

MěÚ Světlá n. S. 
finanční odbor

Poděkování 
finančnímu úřadu

Vedení města Světlá n. S.  dě-
kuje Finančnímu úřadu pro 
Kraj Vysočina, Územnímu 
pracovišti Havlíčkův Brod za 
zajištění výběru daňových 
přiznání k dani z příjmu fyzic-
kých osob v prostorách svě-
telské radnice. 

Tato služba se již stala tradicí 
a občané města ji hojně využí-
vají a velmi oceňují.

Mgr. Jan Tourek 
starosta města

Sociální práce na obcích v roce 2016 v číslech
Pod pojmem sociální práce si můžeme představit soubor čin-

ností zaměřených na pomoc jednotlivcům a rodinám s dětmi, 
případně i různým komunitám, jejichž cílem je zlepšit nebo ob-

novit sociální fungování v jejich přirozeném prostředí. V pra-

xi se jedná např. o poskytování podpory při řešení zadlužení, 
uvážlivém hospodaření se svými příjmy, ubytování, dopro-

vázení při vyřizování sociálních dávek nebo jiných úředních 
záležitostí, nacvičování dovedností v oblasti péče o dítě nebo 
vedení domácnosti, pomoc při nápravě vztahů v rodině (mimo 
sociálně-právní ochranu dětí) nebo komunitě apod. Tak, jak 
různorodé jsou sociální problémy jednotlivců a rodin, tak růz-

norodá je i sociální práce.
Výkon sociální práce byl zákonem č. 111/2006 Sb., o pomo-

ci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, svěřen sociálním pracovníkům na pověřených obec-

ních úřadech (POÚ), tedy v našem regionu na Městském úřadu 
Světlá n. S. a Městském úřadu Ledeč n. S. V oblasti zajištění 
sociálních služeb pak obecnímu úřadu obce s rozšířenou působ-

ností (ORP), kdy v našem regionu náleží tento statut Městské-

mu úřadu Světlá n. S.

Na Městském úřadu Světlá n. S. vykonávají tuto agendu pracov-

nice odboru sociálních věcí Bc. Šárka Zelenková, DiS. a Bc. Jana 
Cípová, DiS. (kanc. č. 307 – 2. patro, tel.: 569 496 678, 569 496 690, 
e-mail: zelenkova@svetlans.cz, cipova@svetlans.cz).

Ze statistického výkazu za rok 2016 vyplývá, že sociální 
pracovnice poskytly v roce 2016 pomoc celkem 522 klientům, 
z toho se v 370 případech jednalo o jednorázovou intervenci 
a zbývajícím klientům bylo při opakujících se setkáních po-

skytnuto celkem 1 476 intervencí.
Nejčastěji jsou intervence zajišťovány klientům s různým 

stupněm omezení v právním jednání, nezaměstnaným a oso-

bám s materiálními problémy, rodinám s dětmi, osobám se 
zdravotním postižením a osobám ohroženým sociálním vylou-

čením.
Z výkonu trestu odnětí svobody bylo v roce 2016 propuštěno 

celkem 6 osob, které projevily zájem o pomoc ze strany úřa-

du. Z toho čtyřem osobám byla poskytnuta jednorázová pomoc 
a se dvěma klienty se pracovalo, za účelem integrace do společ-

nosti, delší dobu.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV

Z odboru sociálních věcí
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drží, nebo ne. Kraj Vysočina bude dotace schvalovat do konce 
měsíce května 2017.

Práce letošní obnovy bude provádět firma Pavel Pojezný 
z Dolního Města. Náklady obnovy dle uzavřené smlouvy o dílo 
jsou 434 765,90 Kč bez DPH, tj. 526 066,70 Kč s DPH. Práce 
budou probíhat od června do září.

Rozpočtové náklady dalších dvou etap jsou 1 335 017,03 Kč 
bez DPH, tj. 1 615 370,60 Kč s DPH.

Je záměrem, že po dokončení celkové obnovy bude Turecký 
pavilon sloužit jako provozovna letního občerstvení – kavárna.

Ing. Jana Satrapová
úředník OMIRR

Ztráty a nálezy po třech letech 
z pohledu vlastnického práva
Jak byli čtenáři zpravodaje informováni, nabyl od roku 2014 

účinnost nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., který, 
mimo jiné, významně změnil způsob nakládání s nálezy. Pro-

blematiku přivlastnění a nálezů upravuje ustanovení § 1045 až 
§ 1065 výše citovaného zákona.

V souladu s výše cit. § vyhlašuje město Světlá nad Sázavou 
nálezy rozhlasem a následně je zveřejňuje na svých webových 
stránkách www.svetlans.cz v sekci „nejčastěji hledáte“, jedná 
se o vhodná opatření v souladu se zákonem, aby nález vešel 
v širší známost, a to zejména tehdy, má-li věc značnou hodnotu. 
Mimo běžných nálezů, jako jsou klíče od domů, bytů a vozidel, 
peněženek a mobilů, uschováváme i jízdní kola, brusle a šperky.

V současné době jsme se dostali do tříleté lhůty od prvních 
vyhlášených nálezů, kdy jejím uplynutím nabude osoba, které 
byla věc svěřena (obec), k věci vlastnické právo. Připomíná-

me toto ustanovení, neboť vlastníci ztracených věcí budou po-

stupně, tak jak je na www stránkách uvedeno datum vyhlášení, 
ztrácet možnost získat své věci zpět.

Ztráty a nálezy jsou součástí pracovní náplně paní Hany Mili-
chovské: e-mail: milichovskah@svetlans.cz. tel. č. : 569 496 649.

Nejstaršími evidovanými nálezy jsou:
• 6. 4. 2014 – 2 ks klíčů od os. vozidla – místo nálezu – Na 

Bradle, Světlá n. S.
• 27. 6. 2014 – igelitová taška s použitým dámským a pán-

ským oblečením – místo nálezu – prodejna v Nádražní uli-
ci ve Světlé n. S.

• 15. 9. 2014 – dětský deštník – místo nálezu – veřejné WC
• 13. 10. 2014 – bunda – místo nálezu – park Světlá n. S. – la-

vička u rybníka
• 14. 11. 2014 – bižuterie – náušnice a prsten – místo nálezu – 

náměstí Trčků z Lípy – před Jednotou
• 26. 11. 2014, v 16:00 hodin – velký svazek klíčů – místo 

nálezu – park Světlá n. S. (u zámku)
• 22. 12. 2014 – dětské horské jízdní kolo – zn. X Race Spe-

ed – místo nálezu – Světlá n. S. – Pěšinky

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí OSŠaŽ

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Obnova a zprovoznění 
Tureckého pavilonu 
ve Světlé n. S.
Turecký pavilon, stavba 

nacházející se na pozemku 
parc. č. st. 1203, k. ú. Svět-
lá n. S., je ve špatném tech-

nickém stavu. Objekt je 
nemovitá kulturní památ-
ka postavená na začátku 
19. století a na jeho obnovu 
byla v roce 2015 vypra-

cována projektová doku-

mentace. Práce na obnově 
jsou rozčleněny do 3 etap. 
V první etapě, jež se bude 
realizovat v letošním roce, 
se bude opravovat střeš-

ní plášť objektu, tesařské 
konstrukce (krov a kazeto-

vý strop), budou prováděny 
klempířské, pokrývačské 
a pasířské práce a nainsta-

lován hromosvod. Ve druhé etapě bude vybudována přípojka 
vody a kanalizace, opravena elektroinstalace, opraven plášť 
budovy včetně štukatérských prací, budou zhotoveny a zabu-

dovány repliky oken a dveří. Ve třetí závěrečné etapě bude zre-

konstruován ochoz.
Na spolufinancování realizace letošní obnovy město Světlá 

n. S. podalo žádost o dotaci na Kraj Vysočina dle Zásad Za-

stupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obno-

vu kulturních památek v Kraji Vysočina ze dne 22. 11. 2016 
č. 09/16, podle kterých může dotace být ve výši 50 % způsobi-
lých nákladů projektu. Zatím není známo, zda město dotaci ob-

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje
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Informace z roční závěrečné zprávy z měření kvality ovzduší 
v Kraji Vysočina v období od 30. 9. 2015 do 27. 9. 2016
Kraj Vysočina má k dispozici roční závěrečnou zprávu z mě-

ření kvality ovzduší v Kraji Vysočina v období od 30. 9. 2015 do 
27. 9. 2016 v rámci projektu „Informační systém kvality ovzduší 
v Kraji Vysočina“ (ISKOV). Měření probíhalo již čtvrtý rok na 
24 lokalitách kraje podle stanoveného harmonogramu. Jedná se 
o lokality Golčův Jeníkov, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá n. S., 
Žďár n. S., Jihlava, Telč, Humpolec, Kamenice nad Lipou, Lukavec, 
Pacov, Pelhřimov, Bochovice, Hrotovice, Moravské Budějovice, 
Náměšť nad Oslovou, Okříšky, Třebíč, Bystřice nad Perštejnem, 
Nové Město na Moravě, Rozsochy, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, 
Žďár nad Sázavou. Ve třetím roce došlo ke dvěma změnám – lo-

kalita Světlá n. S. byla nahrazená lokalitou Ledeč n. S. a lokalita 
Rozsochy byla nahrazená lokalitou Vír.

Měření bylo naplánováno tak, aby reprezentovalo topnou a ne-

topnou sezonu.
Po čas měřicí kampaně 2015/2016 byly příhodné rozptylové 

podmínky v zimním období a nedocházelo téměř k žádným ex-

tremitám. Naopak léto bylo velmi horké, vyskytovaly se zvýšené 
koncentrace troposférického ozónu.

Kontinuální měření poukázalo na to, že problém může vyvstat 
na Vysočině pouze s prachem PM10 a PM2,5. Koncentrace oxidu 
siřičitého SO2 i oxidu dusičitého NO2 se k limitu neblížily (zvýšené 
NO2 lze pozorovat pouze na dopravou nejzatíženějších lokalitách).

Troposférický ozón byl měřen pouze na několika lokalitách. 
Vzhledem ke způsobu tvorby troposférického ozónu je pravděpo-

dobné, že ani v létě se hodnoty nebudou příliš lišit od těch měře-

ných v Jihlavě, Košeticích, popř. Kostelní Myslové (stanice AIM, 
ČHMÚ).

Zvýšené koncentrace prachu PM byly dlouhodobě měřeny 
v Lukavci. Zvýšené koncentrace byly naměřeny rovněž v Led-

či n. S. či Kamenici nad Lipou. V předchozích kampaních byly 
rovněž zvýšené koncentrace v Pacově, Bystřici nad Pernštejnem, 
Golčově Jeníkově. Rozdíly nebyly nijak výrazné, o zvýšených 
koncentracích rozhodovaly spíše meteorologické podmínky bě-

hem dané kampaně.
Měření těkavých organických látek potvrdil (v případě benzenu) 

model ČHMÚ, kde kromě Ostravska koncentrace nepřekračují ani 
dolní mez pro posuzování.

Nejvyšších koncentrací polycyklických aromatických uhlovodí-
ků PAH bylo dosaženo v Bystřici nad Pernštejnem (2. topná sezó-

na) a v Humpolci (1. topná sezóna). Nejvyšší koncentrace benzo[a]
pyrenu byly naměřeny v Bystřici nad Pernštejnem.

Měření potvrdilo, že Kraj Vysočina patří k nejčistším regionům 
v České republice.

Vyšší koncentrace byly měřeny pouze během epizod, kdy byly 
mírně nepříznivé rozptylové podmínky způsobené inverzním 
charakterem počasí, popř. pokud došlo k výraznějšímu lokál-
nímu ovlivnění. V první listopadové dekádě došlo k jediné „ex-

trémní epizodě“, kdy byly měřeny zvýšené koncentrace škodlivin 
v ovzduší, avšak ani tehdy nemusel Kraj Vysočina vyhlašovat 
smogovou situaci (nebyly splněny legislativní podmínky pro vy-

hlášení).
Porovnáním jednotlivých výsledků měření v Ledči nad Sázavou 

a Světlé nad Sázavou (měření z minulého období) vyplynulo, že 
u prachu PM10 a PM2,5 je znečištění srovnatelné, v topné sezó-

ně v některých dnech vyšší než v Havlíčkově Brodě nebo Jihlavě. 
Hodnoty koncentrací SO2 jsou v Jihlavě a Havlíčkově Brode nižší 
než ve Světlé n. S., přičemž v Ledči n. S. jsou o něco vyšší než ve 
Světlé n. S. Hodnoty koncentraci NO2 jsou v Ledči n. S. o trochu 
vyšší než ve Světlá n. S., v Havlíčkově Brodě a Jihlavě jsou kon-

centrace ještě vyšší.
Znečištění vnějšího ovzduší je způsobeno vypouštěním znečiš-

ťujících látek z různých zdrojů v důsledku lidské činnost (např. do-

prava, spalování, průmyslová výroba a další).
Největším současným problémem je neklesající emise pracho-

vých částic a ty pocházejí především z lokálních topenišť a auto-

mobilů. Lokální topeniště ke znečištění ovzduší významně přispí-
vají, proto bylo zákonem o ochraně ovzduší stanoveno, že pokud 
spalovací stacionární zdroj nevyhovuje požadavkům zákona 
o ochraně ovzduší, je nutné ho nejpozději do 1. září 2022 vyměnit 
nebo učinit taková opatření, která zajistí jejich dodržení.

Městská zeleň, stromy na zahrádkách nejenom, že jsou „výrobci“ 
kyslíku, ale také se významně podílejí na zachycování prachových 
částic.

Zpráva z měření v Kraji Vysočina je zveřejněna na webových 
stránkách www.ovzdusivysocina.cz, ze které byly čerpány mate-

riály pro tento článek.
Ing. Daniela Válová, úředník OŽP

Z odboru životního prostředí

Změna Územního plánu Světlá n. S.  
– informace o průběhu pořizování
V návaznosti na předchozí informace přinášíme i dnes několik 

údajů o přípravě Změny č. 2 Územního plánu Světlá n. S.
Odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako pořizovatel 

územního plánu a následných změn, ve spolupráci se zhotovite-

lem, kterým je Ing. arch. Martin Dobiáš, a s vedením města zajistil 
zpracování návrhu Změny č. 2.

Od posledně zveřejněných informací došlo v projednání návrhu 
Změny č. 2 ke společnému jednání a k vydání stanoviska nadříze-

ného Krajského úřadu Kraje Vysočina. Veřejnost měla možnost se 
s návrhem seznámit a uplatnit k němu u pořizovatele připomínky.

Dá se říci, že jednání, vzhledem k rozsahu změny, proběhlo 
vcelku hladce a převážná část požadavků postoupila do další čás-

ti. Problematické je, z důvodu zpřísnění ochrany nejhodnotnější 

zemědělské půdy, pouze umísťování záměrů, které se na těchto 
nejvíce chráněných půdách nacházejí. Tam některé požadavky ne-

dostaly souhlas a budou muset být vyřazeny.
Z hlediska zájmů hájených Krajským úřadem Kraje Vysočina 

nebyly shledány žádné rozpory a byl udělen souhlas.
Následně došlo k úpravě návrhu a v období konce dubna až po-

loviny května se očekává veřejné projednání Návrhu změny č. 2. 
Přesný termín nebyl v době uzávěrky tohoto vydání zpravodaje 
znám a je třeba jej zjistit z elektronické úřední desky nebo webo-

vých stránek Městského úřadu ve Světlé n. S. Vzhledem k širo-

kému okruhu účastníků nebudou navrhovatelé změn obesíláni 
jednotlivě. Doporučujeme proto nyní pravidelně sledovat úřední 
desku nebo web www.svetlans.cz.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování
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Městský úřad Světlá nad Sázavu, odbor životního prostře-

dí a TBS Světlá nad Sázavou, p. o., oznamují občanům Světlé 
nad Sázavou, že ve dnech 3.–25. dubna 2017 se uskuteční svoz 
objemného odpadu. Svoz bude probíhat tak, že odpad bude ve 
svozový den, v určenou dobu a na určeném místě odkládán do 
přistavených kontejnerů.

Svoz bude prováděn na území města a jeho místních částech 
dle stanovených termínů v rozpisu svozu.

Svoz bude probíhat následujícím způsobem
• ve stanovený den a čas budou na určená místa přistaveny 

kontejnery
• kontejnery zde budou umístěny od 14.00 do 20.00 hodin, 

po uplynutí této doby budou odvezeny
• na stanovišti budou umístěny kontejnery na objemný a ne-

bezpečný odpad, do kterých se budou
• odkládat odpady přímo
• po odvozu kontejneru ze stanoviště je možné využít kon-

tejner v jiné ulici dle rozpisu
• tento svoz je určen pro odkládání určených druhů odpa-

dů pocházejících od fyzických osob s trvalým pobytem 
na území města Světlá n. S. a jeho místních částí, dále na 
odpad pocházející od osob, které vlastní na území města 
a v jeho místních částech stavbu sloužící k individuální re-

kreaci, tj. osob, které platí poplatek za odpad městu Světlá 
nad Sázavou

Jaký odpad lze do velkoobjemových kontejnerů odložit
• objemné odpady jako např. starý nábytek, linoleum, ko-

berce, umyvadla, vany, matrace
• z nebezpečných odpadů např. autobaterie
• elektrozařízení (např. lednice, pračky, televizory, sporá-

ky), které je nutné odkládat kompletní,
• v nerozebraném stavu, jinak je nelze odevzdat v rámci 

zpětného odběru elektrozařízení
V rámci svozu odpadů se nesmí odkládat
• drobný komunální odpad, který lze odkládat do popelnice
• organický odpad
• tekutý odpad, zejména nebezpečné chemikálie, kyseliny, 

vývojky, oleje – tento odpad lze
• odevzdat bezplatně na sběrný dvůr
• stavební suť, odpady obsahující nebezpečný azbest, 

např. eternit
Mimo svozové dny je nutné odpad odvážet  na sběrný dvůr. 
V případě dotazů se obraťte na TBS města Světlá 

n. S. tel. č. 569 452 656 nebo na odbor životního prostředí  
tel. č. 569 496 644. 

Den svozu/stanoviště kontejnerů
Pondělí 3. 4. 2017
• Opatovice – na návsi u kapličky Benetice
• Žebrákov – u č. p. 9 u Pejcharů
• Zahrádecká ulice – u pneuservisu
• Lánecká ulice – u č. p. 229, mateřská škola

Úterý 4. 4. 2017
• Horní Březinka – křižovatka směrem ke Kadlečkům
• Dolní Březinka – pod č. p. 62 – v kopci na plácku u SH
• Nad Tratí – č. p. 467
• Sázavská ulice – pod č. p. 584

Středa 5. 4. 2017
• Kochánov – náves
• Mariadol + Františkodol – u autobusové čekárny pod 

č. p. 30

• V křižovatce Panuškova a Vysočanská ul. – u sběrného 
hnízda

• Komenského – parkoviště u ZŠ
Čtvrtek 6. 4. 2017
• Dolní Bohušice – u Špejcharu
• Horní Bohušice – náves u rybníka
• Lánecká ulice – za bytovkou č. p. 700, proti MŠ
• Čapkova ulice – parkoviště u sokolovny

Pondělí 10. 4. 2017
• Leštinka – náves
• Mrzkovice – náves u kapličky
• Sázavská č. 921 u kontejnerů
• Komenského – parkoviště u hřbitova

Úterý 11. 4. 2017
• Horní Dlužiny – u sběrného hnízda
• Dolní Dlužiny – na návsi u rybníka
• Nádražní ulice – u ZEMOSu
• Na Sídlišti – pod tratí vedle č. p. 594

Středa 12. 4. 2017
• Dolní Březinka – pod č. p. 34
• Benetice – náves
• Na Bradle – proti č. p. 965
• Jelenova – parkoviště proti ZŠ

Úterý 18. 4. 2017
• Lipnička – za hospodou na návsi
• Radostovice – u váhy
• Malostranská ulice – u parkoviště
• Nové Město – u č. p. 945

Středa 19. 4. 2017
• Závidkovice – náves nad kulturním domem
• Na Rozkoši – průmyslová zóna
• Kolovratova ulice – u křižovatky s Nádražní ulicí, napro-

ti ZUŠ
• Na Bradle – parkoviště před COOP – Diskont

Čtvrtek 20. 4. 2017
• Josefodol – u koupaliště
• Sklářská ulice – u křižovatky s ulicí U Stromečku, č. p. 880
• Zámecká ulice – parkoviště před vchodem do zámku
• Zimní stadion – parkoviště

Pondělí 24. 4. 2017
• Na Sídlišti – trafostanice u č. p. 933
• Panuškova ulice – J. J. Staňka – křižovatka
• U Bohušického rybníka – u křižovatky B. Němcové, Na 

Hrázi, Krátká
• Na Bradle č. p. 950

Úterý 25. 4. 2017
• Nad Cihelnou – za křižovatkou s Havířskou ul., slepá ulice 

nad hřbitovem
• Havlíčkova – u č. p. 717
• Dolní ulice – za tržnicí, parkoviště
• U Dílen

Svoz objemného odpadu jaro 2017
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Přechodná úprava provozu v obci Okrouhlice 
od pondělí 6. 3. 2017 do středy 4. 10. 2017
Důvodem přechodné úpravy provozu je rekonstrukce mostu 

na silnici č. II/150 v obci Okrouhlice (most přes železniční trať).
Platnost stanovení:
• I. etapa: pondělí 6. 3. 2017 – neděle 12. 3. 2017 do 7:00 hod 

(částečná uzavírka – jezdí se po stávajícím mostě jedním 
jízdním pruhem, provoz řízen kyvadlově pomocí SSZ [na 
semafory]).

• II. etapa: neděle 12. 3. 2017 od 7:00 hod – pondělí 
13. 3. 2017 do 7:00 hod (úplná uzavírka).

• II. etapa: pondělí 13. 3. 2017 od 7:00 hod – pátek 31. 3. 2017 
(částečná uzavírka – jezdí se po stávajícím mostě jedním 
jízdním pruhem, provoz řízen kyvadlově pomocí SSZ [na 
semafory]).

• IV. etapa: sobota 1. 4. 2017 – středa 4. 10. 2017 (částečná 
uzavírka – jezdí se po mostním provizoriu, provoz řízen 
kyvadlově pomocí SSZ [na semafory]).

Ing. Miroslav Peroutka, vedoucí OD

Z odboru dopravy 

Rozbití skla traktoru a výtržnictví
Dne 6. 3. byly policejním inspektorem Obvodního oddělení 

Světlá nad Sázavou zahájeny úkony trestního řízení pro podezření 
ze spáchání přečinu poškození cizí věci a výtržnictví, kdy v ka-

tastru obce Ovesná Lhota došlo v době od 10:50 do 11:00 hodin 
k slovnímu i fyzickému napadení traktoristy a dále úmyslnému 
poškození skleněné výplně dveří kabiny traktoru zn. CLASS 
AXON, který v uvedené době vyvážel digestát z nedaleké bioply-

nové stanice na pozemky v okolí Ovesné Lhoty. Rozbitím skleně-

né výplně dveří byla majiteli traktoru způsobena škoda v celkové 
výši nejméně 14 000 Kč.

Fyzické napadení a výtržnictví
Dne 6. 3. bylo v 18:42 hod. na služebnu Obvodního oddělení 

Světlá nad Sázavou oznámeno fyzické napadení, ke kterému mělo 
dojít v době od 16:15 do 16:30 hodin ve Světlé nad Sázavou na 
náměstí Trčků z Lípy. V rámci šetření policie ČR bylo zjištěno, 

že skutečně došlo k fyzickému napadení ženy ze strany bývalé-

ho manžela. Na základě provedeného šetření a dosud zjištěných 
skutečností byly ve věci policejním inspektorem zahájeny úkony 
trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví 
a ublížení na zdraví.

Krádež hliníkové lávky z nákladního vozidla
Dne 13. 3. vyjížděli policisté z Obvodního oddělení Světlá nad 

Sázavou k nahlášené krádeži hliníkové lávky z nákladního vozi-
dla. Dosud neznámý pachatel v době od 12:50 hodin dne 3. 3. do 
11:00 hodin dne 13. 3. ve Světlé nad Sázavou, ulice V Polích, v are-

álu bývalého ZD nezjištěným způsobem odcizil hliníkovou láv-

ku umístěnou za kabinou zde parkujícího nákladního vozidla 
zn. MAN a tímto jednáním způsobil majiteli vozidla škodu ve výši 
nejméně 9 378 Kč.

npor. Bc. Luboš Pejchar, vedoucí Obvodního oddělení Světlá 
nad Sázavou Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

Zpráva Policie Čr Světlá nad Sázavou s přehledem trestné činnosti 
za měsíc březen 2017

Z činnosti městské policie

Městská policie v  únoru 2017 řešila celkem 54 přestup-
ků. Z  tohoto počtu bylo na místě řešeno v  blokovém řízení 
52 přestupků, 2 byly oznámeny správním orgánům k  přijetí 
dalších opatření. Doručili jsme 2 písemnosti na žádost ostat-
ních orgánů, jednou jsme poskytli součinnost soudu.  Pro-
vedli jsme odchyt jednoho psa, toho jsme předali jeho ma-

jiteli. V  odchytovém zařízení nemáme k  28.  2. žádného psa.  
V únoru jsme provedli jednu kontrolu, zda není podáván alko-
hol osobám mladším osmnácti roků, vše bez závad. Rychlost 
jsme měřili dvakrát. 

Zdeněk Novák 
velitel MP

Z HiStorie
Hladové roky iii

V letech 1917 a 1918 se zásobování obyvatelstva potravinami 
dále zhoršovalo. Mnohdy byl nedostatek vytvářen uměle. Rolníci 
zatajovali zásoby hlavně obilí a brambor a tím způsobovali růst 
jejich cen, které dosahovaly na konci války neuvěřitelné výše. Ve 
větších městech nebylo ani na potravinové lístky v obchodech 

k dostání prakticky nic. Černý trh s předraženými potravinami 
mohl uspokojit jen bohatší část obyvatel měst. Ostatním nezbý-

valo nic jiného, než se vypravit za potravinami na venkov, jak to 
plasticky popisuje Josef Štros: „Letos z jara a v létě (1917) jezdili 
lidé z velkých měst, i z Prahy a Vídně, na venkov nakupovat bram-
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Obyvatelé Humpolce se smutně loučí se svými zvony

 

bory a s pláčem a velkou prosbou po vesnicích prosili rolníky, aby 
jim prodali nějaké kilo brambor. Platili za 1 kg až 1 K a každou 
cenu by dali, jen když jim nějaké brambory prodali, neb ve větších 
městech byla velká bída. V květnu byl ku každému vlaku velký ná-
val lidí, kteří nesli na zádech pytel brambor. 29. května v Okrouh-
lici k odpolednímu vlaku bylo asi 100 lidí s brambory, takže bylo 
těžko se dostati do vlaku. Každý osobní vlak byl tak přeplněn, že 
lidé stáli na pytlích a na plošině u každého vozu bylo plno pytlů 
s brambory… Od 1. července 1917 nesměl žádný nic po dráze vézti 
odtud i odjinud a u každého osobního vlaku byli četníci a zabavo-
vali potraviny, které byly odvezeny na radnici a prodány. Jeden 
zdejší občan poslal bednu a napsal jako obsah sandály, ale četníci 
odtrhli víko a ono tam bylo půl prasete, tak se to zabavilo a proda-
lo pro chudé lidi. Na jiné bedně zase obsah byl sklo, ale uvnitř byly 
bochníky bílého chleba.“

Sobectví a touha po zbohatnutí u mnoha rolníků a obchodníků 
neznaly mezí. Ceny dosahovaly závratné výše. Jak uvádí kronika 
obecné školy ve Vlkanově, pár bot stál 300 K (před válkou 14 – 
16 K), mužské šaty 1.500 K (před válkou 20 K), o potravinách už 
byla řeč. Nedivme se proto konstatování pisatele kroniky světel-
ské obecné školy: „Nejlépe se dařilo sedlákům, kteří své přebytky 
obyvatelstvu velmi draze prodávali. Nabyvše tím hodně peněz, ne-
toužili již po nich a produkty své lidem z města prodávati nechtě-
li… V této době nouze ukázali rolníci, že ne krásný altruismus, ale 
hrubý egoismus na vesničky naše se snesl.“

Ve smrdovské kronice je k tomuto tématu poznamenáno: „Jsou-
-li dnes mnohé usedlosti bez dluhů, je to jistě vlivem války, neboť 
všechny produkty hospodářské úžasně stouply v ceně.“

S pokračující válkou a vzrůstajícím nedostatkem rostla i kri-
minalita a chování lidí se měnilo k horšímu. Smrdovská kronika 
konstatuje, že „na poštách, drahách i úřadech zjištěny byly četné 
zpronevěry. Zásilky vojínům houfně olupovány, vykrádány celé 
vagony, zvláště uhlí.“

Takový případ popisuje i Josef Štros. „23. dubna (1917) u ob-
chodníka Procházky přišel vagon uhlí, ale doma žádné nesložili, 
protože ihned na nádraží vylezli lidé na vagon a dávali si každý 
do pytle. Stejně tak z vozů, které přivážely uhlí k Procházkovi, lidé 
brali uhlí a bez placení odváželi domů. Teprve dodatečně vybírány 
peníze 10 K za metrák.“

V těchto letech bylo běžné, že se v zimě ve školách i několik 
týdnů nevyučovalo pro nedostatek topiva.

Kradlo se i obilí na polích. Jak píše Josef Štros, „v srpnu (1917) 
hlídali v polích tři vojáci ve dne i v noci s puškami v úplné zbroji. 
Stáli denně 19 K, platila to zdejší obec…“

Bída a hlad dosáhly takového stupně, že mohlo dojít až k tako-

vé kuriozní příhodě, jakou líčí kronika Dolní Březinky: „V čísle 
popisném 9 žil ten čas Nekola s konkubínou1 Češkou ve společné 
domácnosti. Nekola dělával pantofle, hrábě, nádeničil, jedl pošlé 
psy a kočky. Toho času měl však velký nedostatek takových věcí, 
a proto hladověl. Jednoho rána se sebral a šel, že si najde nějaké 
houby, aby hlad ukojil. Avšak běda. Bylo sucho a houby jedlé žád-
né nikde. Jen tu a tam nějaká muchomůrka. Slýchával, že i mucho-
můrky jedlé houby jsou, a tak tedy s nimi do ranečku a doma do 
rendlíčku. Uvařili, nasmažili a najedli. Toho dne jako každodenně 
chodili od Dušátků pro vodu okolo příbytku Nekoly a tam viděli, 
jak Nekola leží přes práh u své světnice. Nechali ho ležeti, protože 
věděli, že Nekola má všelijaké libůstky. Když i navečer viděli, že 
Nekola na prahu si hoví tělu, šli se blíže podívat, co s ním je. Budili 
ho, ale neprobudili. Šli dále a tam leží přes postel Češka. Také ji 
budili, ale neprobudili. Dýchali, ale spali. Co teď? Sezvali okolní 
sousedky a radili se, co s nimi mají dělati. Některá dala návrh dojít 
pro doktora. Kdo ale pro doktora půjde? A kdo ho zaplatí? Někte-
rá prohodila, no ten, kdo si ho objedná. To působilo. Nešel nikdo 
a Nekolu s Češkou ponechali v domácím ošetření. Dali je lepší na 
postel a chodili se na ně dívati a je buditi. Češka přišla k vědomí 
až druhý den navečer a Nekola čtvrtý den ráno se též probudil. 
Byli ještě i pak omámení, ale čtyři dni hladu za sebou a sousedi jim 
něco jídla poskytli a válka a s ní následky valily se dále.“

V zimě 1917–1918 se stav zásobování potravinami dostával do 
kritického bodu. V prosinci 1917 rozhodla proto městská rada 
o „zřízení válečné kuchyně po Novém roce, taktéž školní polév-
kové kuchyně.“ Kronika děkanství zaznamenala, že „od 20. led-
na 1918 byla v hostinci „U Suchomelů“ v Lánecké ulici válečná li-
dová kuchyně zřízena (do 15. července). Vařilo se pro 47 dětí a 391 
dospělých.“ Jednalo se samozřejmě o nejchudší obyvatele města.

Ve válečných letech se výrazně změnil život mnoha světelských 
rodin. V domácnostech zůstávaly často jen ženy, které musely za-

stat i manželovy povinnosti. Autor zápisů v kronice obecné školy 
si povzdechl: „Následkem toho výchova dětí se porušovala a škola 
musila ostražitě bdíti nad tím, aby mládež otců zbavená nezvlčila. 
Časté žaloby osob cizích na rozpustilost dětí svědčily o tom, že 
kázeň se uvolnila.“ Na jiném místě napsal: „Cena školy poklesla 
v očích lidu. Hlad přece netouží po knize, ale po krajíci chleba.“

Demografickou situaci ve Světlé nám přiblíží zápis z kroniky 
světelské měšťanky. „Dne 31. prosince 1915 proveden byl soupis 
obyvatelstva ve Světlé, z něhož vyjímáme: Počet obyvatel vůbec 
2.267, z nich pohlaví mužského 960, ženského 1.307. Ve službě vo-
jenské jsoucí 263.“

V letech 1917 a 1918 bylo mužů ve vojsku mnohem víc. Podle 
Josefa Štrose byly např. v roce 1917 v Ledči několikery odvody. 
V lednu a únoru od 18 do 25 let, z 26 světelských rekrutů bylo od-

vedeno 11. 15. února šlo k odvodu 26 mladíků narozených v r. 1899, 
odvedli jich 19. V březnu šli k odvodu muži ve věku 26–45 let, ze 
75 jich bylo odvedeno 10. V květnu šli k odvodu všichni nevojáci 
až do 50 let, z 31 bylo odvedeno 8. V září z 19 Světeláků odvedeno 
5. Budeme-li Štrosovým zápiskům věřit, odešlo do armády v roce 
1917 53 mužů, a to v době, kdy odvody v předcházejících letech již 
většinu schopných branců dávno poslaly k různým plukům stále 
nenasytné armády. Dokončení příště. Josef Böhm

Vysvětlivky:
1 Konkubína (ve vzdálenější minulosti kuběna) bylo ozna-

čení ženy, která žila s mužem ve společné domácnosti bez 
řádného sňatku.
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Stalo se

V Čechách

• před 760 lety 15. dubna 1257 byla v českých zemích 
zavedena inkvizice, jejímiž vykonavateli se stali pří-
slušníci řádu minoritů

• před 390 lety 10. května 1627 Obnovené zřízení zem-

ské posílilo moc panovníka, zrovnoprávnilo němčinu 
s češtinou a katolictví ustanovilo jako jediné legální 
náboženství

Ve světě vědy a techniky

• před 510 lety v roce 1507 německý kartograf Martin 
Waldseemüller vydal „Universalis cosmografia“, první 
atlas světa

• před 80 lety v roce 1937 byl dostavěn nejdelší visutý 
most  „Golden Gate“ v San Francisku v USA

Ve Světlé nad Sázavou

• před 520 lety v roce 1497 se pánem na Světlé stal Mi-
kuláš Trčka z Lípy

• před 250 lety v roce 1767 byl ředitelem světelského 
panství, patřícího v té době Leopoldu Kolovratovi 
Krakovskému,  Johann Pepperný

Josef Böhm

 

ŠkolStví
MC rolnička, Sázavská 598

Kontakty: Iva Vosyková 724 564 289 
Petra Dočkalová 605 212 590 
www.hb.charita.cz

Program

Pondělí 8:30–11:30 hodin:
• „Za oponou“ – Rozvoj komunikace mezi rodiči a dítětem 

pomocí neživých předmětů.
• „Krůček za krůčkem“ – Rozvoj soustředěnosti dětí, vnímá-

ní režimu a sebe sama v kolektivu.
• „Chobotnice“ – Společné aktivity dětí a rodičů podporující 

rozvoj jemné motoriky, prostorového vnímání a fantazie.

Středa 8:30–11:30 hodin:
• „Za oponou“ – viz pondělí
• „Krůček za krůčkem“ – viz pondělí
• „Chobotnice“ – viz pondělí

Čtvrtek 18:00–19:00 hodin:
• „Powerjóga pro dospělé“ – s lektorkou Petrou Dočkalovou.

Pátek 8:30–11:30 hodin:
• „Za oponou“ – viz pondělí
• „Chobotnice“ – viz pondělí
• „Klokánek“  – Pohybové aktivity pro rodiče s  dětmi pro 

všestranný pohybový rozvoj dítěte.

výtvarná dílnička:
• každé pondělí – výtvarné tvoření, co každý ocení
• každá středa – barevný svět stokrát jinak
• každý pátek – keramické maličkosti pro radost

Velice se na Vás těšíme!
https://www.facebook.com/ 

materskecentrum.rolnicka
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Dětský karneval
Dům dětí a mládeže uspořádal v lednu tradiční dětský karneval. 

Naším karnevalem jsme zahájili sérii maškarních bálů ve Světlé. 
V letošním roce jsme přichystali několik novinek. Výběr hudby 
skvěle zajistil disžokej pan Blažek z Ledče n. S. Program plný sou-

těží a tance velmi hezky připravili studenti středních škol pod ve-

dením animátora Michala Hájka ze Světlé n. S. Celkem se zúčast-
nilo více než 70 diváků a malých tanečníků. Děkujeme všem, kteří 
se na přípravě této úspěšné akce podíleli, a těšíme se na příští rok.

Velikonoční prázdniny v DDM
Dům dětí a mládeže chystá program pro děti na velikonoční 

prázdniny. Ve čtvrtek 13. dubna čeká děti pestrý program přímo 
v DDM (kreativní výtvarná dílna, sportovní aktivity, společné va-

ření oběda, pobyt podle počasí venku nebo v tělocvičně). Cena to-

hoto programu je 120 Kč. V pátek 14. dubna společně navštívíme 
Vodní svět v Kolíně. Cena výletu je cca 240 Kč. Přihlásit se mů-

žete na každý den zvlášť nebo na oba dny, a to na tel.: 737 710 312 
(Olga Fialová, ředitelka DDM) nebo mailem na ddm.svetla@tis-

cali.cz. Přihlášky na velikonoční prázdniny s DDM přijímáme do 
středy 12. dubna.

Letní prázdniny
Hned na začátku prázdnin nastoupíme „Cestu kolem světa“ ve 

Zdobnici v Orlických horách. Čeká nás týden plný táborových vý-

letů, her a soutěží. Tábor je vhodný pro děti od 6 let a také pro 
všechny, kteří si chtějí na týden pobyt na táboře vyzkoušet. Vyrá-

žíme v pátek 30. června odpoledne přímým táborovým autobusem 
ze Světlé nad Sázavou a vracíme se v pátek 7. července. Cena tábo-

ra je 2 800 Kč.
Máme radost, že tradiční čtr-

náctidenní letní tábor Mlýnek 
u Velin je již téměř naplněn, 
stejně tak desetidenní pobytový 
zájezd s DDM pro rodiny s dět-
mi do Chorvatska. Bližší infor-
mace o táborech a přihlášky 
na tábor najdete na stránkách 
DDM: www.ddm-svetla.cz

Na konci letních prázdnin 
pro vás chystáme denní pro-

gram v DDM, a to od pondělí 
28. srpna do čtvrtka 31. srp-

na vždy od 9.00 hod. do 15 ho-

din. O podrobnostech vás bude-

me informovat.
Mgr. Olga Fialová, DiS.

ředitelka DDM

Co se děje v ddM

Obnovování tradice masopustního veselí se i letos zdařilo žá-

kům ZŠ v Komenského ulici. V úterý 28. 2. 2017 vyrazily do 
ulic maškary. K vidění bylo nepřeberné množství různých dru-

hů masek – tradičních, originálních, nápaditých. Velký úspěch 
měli letos kolektivní masky.

Masopustní atmosféru také již tradičně doplnily koblihy vy-

robené žáky naší školy a zabíjačkové dobroty od Havlů.
J. M.

Masopust
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Jak už bývá na naší škole zvykem, i letos se uskutečnil ab-

solventský večírek 9. ročníku. Po dlouhých přípravách konečně 
nastal den D. Tím dnem byl pátek 17. 3. Dopoledne jsme ještě 
nachystali poslední nezbytnosti a pak už jsme jen čekali, až 
to celé vypukne. Když jsme se v 16.00 sešli v tanečním sále, 
nervozita se dala krájet. Naštěstí to z nás rychle opadlo. Napo-

mohlo k tomu i předtančení v podobě parkouru, do kterého se 
zapojil i náš spolužák. Poté následovaly takové ty oficiální věci, 
jako je nástup, šerpování, slavnostní přípitek a různé proslo-

vy. Když tohle všechno skončilo, konečně nastala volná zábava, 
kterou si určitě každý z nás užil nejvíc. V půl desáté přišlo na 
řadu půlnoční překvapení, o které se postarala část naší třídy. 
Sklidili jsme velký úspěch. Pro nás to byl velmi vydařený večer 
a doufáme, že to ostatní cítí stejně.

A. Zikmundová, V. Urbanová, ZŠ Komenského
Foto: Michal Mašek

absolventský večírek 

Uměleckoprůmyslová akademie je tradičním výrobcem skle-

něných pohárů a plastik pro nejlepší letecké sportovce České 
republiky. V pátek 10. března 2017 v prostorách Leteckého mu-

zea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi opět proběhlo ocenění 
těch nejlepších aviatiků za rok 2016. Slavnostní odpoledne se 
uskutečnilo pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny a pod 
patronátem podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmo-

nautiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a za 
spolupráce Aeroklubu České republiky, Letecké amatérské aso-

ciace České republiky, Klubu leteckých novinářů Syndikátu 
novinářů České republiky, Českého balónového svazu, Klubu 
leteckých modelářů Svazu modelářů České republiky, Plachtař-
ského Old Timer Clubu a Leteckého muzea Metoděje Vlacha.

Za špičkové výkony v nejrůznějších kategoriích byly celkem 
předány přes čtyři desítky cen a diplomů. Těmi vůbec nejlepší-
mi byli vyhlášeni známý letecký akrobat a pilot série Red Bull 

Skleněný pohár z akademie má i Martin Šonka

Nejlepší letečtí sportovci 2016 – Ivo Lengál (zcela vlevo) – 
mistr světa v ultralehkém létání  a letecký akrobat Martin 

Šonka (vpravo) – dvojnásobný medailista mistrovství Evropy 
v akrobatickém létání královské kategorie Unlimited

Air Race Martin Šonka – stal se nejlepším sportovcem Aero-

klubu České republiky, nejlepším leteckým akrobatem a obdr-
žel rovněž titul Osobnost leteckého sportu za rok 2016. V rámci 
Letecké amatérské asociace se nejlepším sportovcem stal mistr 
světa z roku 2016 v ultralehkém létání Ivo Lengál. Všem oce-

něným gratulujeme k jejich výkonům a těšíme se, že i v dalším 
roce budeme moci vyhotovit ceny pro ohodnocení mimořád-

ných leteckých výkonů dosažených v roce 2017. -Mš-
Skleněné ceny připravené pro nejlepší letecké  

sportovce roku 2016
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Domov Háj se postupně mění z „ústavu“ pro lidi s mentálním 
postižením na moderní sociální službu. Obyvatelé Domova Háj se 
přestěhují do rekonstruovaných nebo nově postavených rodinných 
domů na Havlíčkobrodsku. Pro čtenáře zpravodaje jsme přichysta-

li odpovědi na často kladené otázky související s transformací naší 
služby. Vyjdou postupně v dalších vydáních Světelského zpravo-

daje.

Kdo to zaplatí?
Rekonstrukce i výstavba budou hrazeny z projektů EU se spolu-

účastí Kraje Vysočina.
Nezhorší se péče o obyvatele Domova Háj?
V nově zřizovaných domácnostech bude o uživatele služby po-

staráno minimálně stejně dobře jako dosud. Vždy bude k dispozici 
personál, který pomůže s tím, co bude třeba.

O jakou sociální službu se bude jednat?
V některých domácnostech bude dospělým lidem s mentálním 

postižením poskytována sociální služba „domov pro osoby se 
zdravotním postižením“ (DOZP) a v některých sociální služba 

„chráněné bydlení“ (CHB). Oba typy služeb mají podobnou náplň – 
poskytnutí bydlení, stravy a další podpory, kterou člověk s men-

tálním postižením potřebuje a nemůže si ji zajistit jiným (běžným) 
způsobem. Služba DOZP je určena pro lidi, kteří potřebují více 
péče a pomoci i v základních věcech (hygiena, jídlo…), služba 
CHB je určena pro ty soběstačnější, kteří potřebují spíše poradit 
a podpořit, aby vše zvládli (důraz na rozvoj samostatnosti).

Kolik lidí bude žít pod jednou střechou, kolik jich bude na po-
koji?

Domovy pro osoby se zdravotním postižením budou zařízeny 
jako společné bydlení pro 6 uživatelů služby pod jednou střechou. 
Chráněná bydlení budou zařízena jako dva samostatné byty pod 
jednou střechou (jeden byt pro 4 lidi, druhý pro 2 lidi). V obou 
případech bude mít každý člověk pokoj pro sebe (pokud si to bude 

někdo vyloženě přát, může být v pokoji ve dvou). Kuchyně, obý-

vák, atd. budou společné. Počítá se s bezbariérovou úpravou domů, 
včetně WC a koupelny.

Jak se vybírá, kdo se kam přestěhuje?
Uživatelé služby se budou do jednotlivých měst a domků stěho-

vat na základě jejich přání a v závislosti na míře podpory, kterou 
potřebují. S každým člověkem o jeho představách mluvili a ještě 
budou mluvit pracovníci Domova. Víme, s kým kdo chce a nechce 
bydlet, a určitě to zohledníme. Pro partnery je možné sdílení jed-

noho pokoje (ložnice) v rámci domácnosti.

Další otázky a odpovědi zase příště. Kompletní informace 
o transformaci Domova Háj najdete na našich nových webových 
stránkách na adrese http://domovhaj.cz. Najdete tam i pozvánky 
na naše akce nebo informace o akcích proběhlých, aktuálně napří-
klad z projektového dne „Umíme si uvařit aneb scukněme se s cu-

ketou čili cuketové hody“, v rámci kterého se naši klienti setkali ke 
společnému vaření a prezentovali svoje získané dovednosti.

Bc. Radek Kalfus
sociální pracovník Domova Háj

Jak se žije bez ústavu – část i.

FOKUS Vysočina se o dobrovolnictví v našem kraji stará již 
šestnáctým rokem. Má tři dobrovolnická centra na Pelhřimov-

sku, Havlíčkobrodsku a Hlinecku, která dohromady každoroč-

ně koordinují více než 200 dobrovolníků.
Letos jsme se rozhodli naše pole působnosti rozšířit až do 

Světlé n. S. Navázali jsme spolupráci se zdejším sociálním 
centrem, kde se od března mohou dobrovolníci aktivně zapojit 
v domově pro seniory, denním stacionáři i pečovatelské službě.

A jak konkrétně dobrovolníci seniorům pomáhají? Především 
jim pomáhají vyplnit jejich volný čas. Povídají si, předčítají jim 
z knížek a časopisů nebo chodí na procházky, ale každý může 
přijít se svým vlastním nápadem. Fantazii se totiž meze nekla-

dou. Někdo může seniory doučovat práci na počítači, jiný jim 
zase pomáhá vařit. Zkrátka možností je spousta. Věnovat se 
lze individuálně jednomu uživateli, nebo vymýšlet i skupinové 
aktivity pro větší počet seniorů.

A jak je taková nezištná práce vlastně časově náročná? To zá-

leží především na samotném dobrovolníkovi. Každý si předem 
určí, kolik času může věnovat. Ideální samozřejmě je, když 
může docházet pravidelně, ale podmínkou to určitě není.

A proč je vlastně dobré pomáhat pod záštitou dobrovolnic-

kého centra? Jednoduše proto, protože se o zájemce dobře po-

staráme. Díky nám má nárok na školení, vzdělávání, potvrzení 
činnosti, supervize, ale také na pojištění pro případ úrazu nebo 
poškození majetku. V neposlední řadě proplácíme nákup po-

můcek pro dobrovolnické aktivity a dojíždějícím dobrovolní-
kům cestovné. Máme letité zkušenosti, výhod můžeme nabíd-

nout opravdu mnoho a díky FOKUSu je vše o hodně jednodušší.
Pokud vás dobrovolnictví oslovilo a chtěli byste se také za-

pojit, kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Ivetu Krčálovou 
na e-mailu dobrovolnicke.centrum@fokusvysocina.cz nebo na 
telefonním čísle 774 151 493.

Více informací najdete i na našem webu www.fokusvysocina.cz 

v záložce dobrovolnická centra.

Staňte se dobrovolníkem ve Světlé n. S. 
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V únoru a v březnu u nás proběhly oslavy hned dvou klien-

tek, které se dožily úctyhodného věku. V únoru u nás oslavila 
své 102. narozeniny paní Terezie Urbanová a je tak v sou-

časné době nejstarší občankou ve Světlé n. S. V březnu své 
101. narozeniny oslavila paní Marie Jelínková. Obě oslaven-

kyně navštívili zástupci vedení města s květinou a s gratulací 
všeho nejlepšího do dalších let.

V zimních měsících se v našem domově konalo několik 
přednášek. Dvě přednášky byly v rámci Univerzity sluneč-

ního věku. Jedna byla na téma „Turecko“ v podání Mgr. Li-
bora Drahoňovského. S druhou přednáškou k nám přijel 
ThDr. Martin Chadima ThD. a pro naše studenty si připra-

vil přednášku na téma „Jeroným Pražský“. Další přednáška 
mimo Univerzitu slunečního věku byla na téma „Bezpečnost 
seniorů“ v podání pracovníků BESIP a Městské policie Světlá 
n. S. S ukázkou živých dravců a zajímavým povídáním k nám 
dorazil již poněkolikáté pan František Kunc. I v zimních mě-

sících nás navštívili naši psí kamarádi z canisterapeutického 
sdružení Kamarád a konaly se u nás tradiční Kavárničky s ká-

vou, drobným občerstvením a hudbou v podání pana Sukdo-

láka a pana Somberga.
V období masopustu jsme neopomněli si usmažit maso-

pustní koblihy a dva dny na to se u nás konal tradiční Maš-

karní ples. Jako vždy nám hudební doprovod dělala hudební 
skupina Č. A.S.S. Taneční parket byl po celou dobu plný růz-

norodých masek. Zatancovat na náš ples si přišli: Sněhurka 
a jejích sedm trpaslíků, nechyběla ani zlá královna, která 
Sněhurce přinesla otrávené jablko, Jů a Hele, dva vodníci, 
Maková panenka a její přítel motýl Emanuel, mořská panna, 
havajská tanečnice, pirátky, mušketýr, zdravotní sestra, čer-
nokněžník, tučňák, kočka, Marfuša, klaun, malé roztomilé 
růžové mimino, polštář s peřinou, malá čarodějnice a malá 
Kráska i když bez zvířete. Náš ples poctil svou návštěvou 
i „prezident ČR Miloš Zeman“. Všichni tančili a bavili se od 

začátku až do konce. Klienti našeho domova hodnotí tento 
ples jako jeden z nejlepších a my se už teď těšíme na Maš-

karní ples 2018.
Nezapomněli jsme ani oslavit svátek MDŽ. Květinu přišel 

našim klientkám a zaměstnankyním předat místostarosta 
města Světlá n. S. pan Josef Hnik. K dobré náladě a poslechu 
nám tentokrát hrál pan Jan Hubáček a pan Tomáš Beránek. 
Oběma touto cestou ještě jednou moc děkujeme.

Text: Lucie Coufalová, sociální pracovnice
Foto: Lucie Coufalová, Vladimíra Paďourková,  

Monika Kremlová

Z domova pro seniory

Dne 7. 2. 2017 oslavila 102. narozeniny paní Terezie Urbanová a 8. 3. 2017 bylo 101 roků paní Marii Jelínkové,  
obě jsou obyvatelkami našeho světelského Domova pro seniory. 

Blahopřát jim oběma přišli zástupci města, starosta Mgr. Jan  Tourek, místostarosta Josef Hnik,  
tajemník MÚ Ing. Jiří Moučka  a ředitelka SC Mgr. Kateřina Klementová.

Maškarní ples 2017
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kulturní zařízení kytiCe připravuje

kultura

Plesy v tanečním sále

15. dubna – hokejistů 
Hraje: Melodie z Ledče n. S. 
Pořadatel: Fan club HC Světlá n. S.

10. května od 8 do 17 hod.

květinový den ve Světlé
XXI. ročník tradiční celostátní sbírky Ligy 
proti rakovině. Jejím symbolem nadále zů-
stává žlutý kvítek měsíčku lékařského, v  le-
tošním roce s  modrou stužkou. Tematicky 
je sbírka tentokrát zaměřena na nádorová 
onemocnění hlavy a krku. Minimální příspě-
vek za jednu kytičku zůstává 20 Kč.

17. května od 19 hod. v divadelním sále

Byt na inzerát
Ztřeštěná komedie Divadelní společnosti Háta pojedná-
vá o tom, že někdy nestačí jen podat si inzerát a přijít na 
správnou adresu.

Odkvétající varietní uměl-
kyně Georgette pronajímá 
ve svém pařížském bytě 
pokoje. A  tak spolu na jed-
né adrese bydlí ještě kla-
víristka Jeanine, malířka 
Jacqueline a  služebná Ma-
rie-Louisa. O tom, že souži-
tí žen takto rozdílných tem-

peramentů není jednoduché, nás přesvědčí expozice hry. 
Všechny obyvatelky bytu se proto nezávisle na sobě roz-
hodnou radikálně změnit život a všechny (opět bez vědo-
mí těch ostatních) si podají inzerát. Majitelka bytu hledá 
nového nájemce, pianistka žáka, malířka model pro obraz 
Spartaka a  služebná životního partnera. Zájemci, čtvero 
mužů nejrůznějšího ražení, se brzy dostaví, ale samozřej-
mě jak to bývá zrovna ve chvíli, kdy není doma správná in-
zerentka. A  tak sledujeme složité eskapády jednotlivých 
zájemců, kteří sice přišli na správnou adresu, ale chtějí se 
po nich nebo se jim naopak nabízejí prapodivné věci. 

Hrají/alternují: Adéla Gondíková / Jana Zenáhlíková, Ivana 
Andrlová / Veronika Jeníková, Marcela Nohýnková / Vlasta 
Žehrová, Lucie Svobodová / Olga Želenská, Martin Zounar, 
Marcel Vašinka, Zbyšek Pantůček, Martin Sobotka / Filip 
Tomsa.

Předprodej vstupenek probíhá v  Infocentru ve Světlé n. S., 
tel. 775 653 884, info@svetlans.cz.

20. května od 15 hod. promítání v městském kině

trollové
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / Muzikál 
USA, 2016, 92 min

Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce 
ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější sta-
rost na světě jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou 
být šťastní jedině tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku. 
Bohužel však už dlouhou dobu žádného na jídelníčku ne-
měli. Trollímu králi Peppymu se totiž podaří i se všemi jeho 
poddanými utéct a  založit vlastní veselé městečko Trollí-
kov, které se Bergenům, v čele s princem Chroupou, nedaří 
a nedaří nalézt. A tak je jejich království oproti šťastnému 
a  barevnému Trollíkovu naplněné nabručeností, zlobou 
a vztekem…

Jednotné vstupné 50 Kč.

Předprodej vstupenek od 2. 5. v Infocentru ve Světlé n. S., 
tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz. 
Vstupenky na místě bude možné zakoupit půl hodiny 
před začátkem promítání v pokladně kina.

26. května od 19.30 hod. v divadelním sále

Javory a Hana a Petr ulrychovi
Hana a Petr Ulrychovi jako protagonisté týmu Javory půso-
bí na naší hudební scéně už desítky let. To, co zpívají a hrají, 
postupně vykrystalizovalo ve svébytný hudební žánr, kte-
rý nazývají odborníci „moravskou world music“. Ulrychovi 
byli prvními průkopníky tvůrčího navazování na moravský 
folklor.  Jejich písně v  sobě nesou prvky lidové písně i  bi-
gbeatu, se kterým začínali. Jsou v nich i názvuky Petrovy 
filmové a divadelní hudební tvorby. Spolu s mimořádnou 
pěveckou kvalitou Hany 
nabízejí posluchačům vr-
cholnou fázi své originální 
hudební cesty.

Vstupné: 320, 280 a 250 Kč.

Předprodej vstupenek  
od 10. 4. 2017  
v Infocentru Světlá n. S.,  
tel. 775 653 884,  
info@svetlans.cz.
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Tradiční folklorní festival, jehož hlavní-
mi pořadateli jsou město Světlá nad Sázavou, 
folklorní soubor Škubánek spolu se základní 
školou v Komenského ulici  a KyTICe – Kultur-
ní zařízení města Světlá n. S., se nezadržitelně 
blíží. Uskuteční se ve dnech 26. a 27. května 

2017. Bude to asi druhá největší kulturní událost v našem měs-

tě letošního roku, překračující svým významem hranice Kraje 
Vysočina i České republiky. Však také záštitu nad festivalem již 
potvrdili Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu  
za KDU-ČSL, Jiří Běhounek, poslanec Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR, hejtman Kraje Vysočina, Drahoslav Ryba, generální 
ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky, Jaromír 
Strnad, senátor za ČSSD, Jana Fischerová,   poslankyně  Posla-

necké sněmovny ČR, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina, radní 
Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu a mezinárodních vztahů, ODS.

Organizace  rozsáhlé akce  s třemi sty účinkujícími vyžaduje 
časově náročnou přípravu. Vždyť jen zajistit ubytování a stravová-

ní pro všechny účastníky je nemalou starostí. Proto se organizač-

ní štáb festivalu pravidelně schází  už od začátku ledna. Letošní 
festival bude již XI. v pořadí. Jeho historie se píše od roku 1993, 
kdy se uskutečnil nultý ročník.  Na páteční večer 26. května se 
podařilo  zajistit vystoupení skupiny Javory. Toto hudební usku-

pení sourozenců Hany a Petra Ulrychových založené v roce 1974 
v současnosti  vystupuje ve dvou formacích. Klasické Javory, které 
vystupují s tradičními nástroji, doplňuje bigbítová odnož JAVORY 
BEAT, která vnáší do hudebního výrazu skupiny novější nástrojo-

vé prvky. Ve Světlé budou vystupovat Javory klasické. Koncert se 
uskuteční v divadelním sále Společenského domu v režii KyTICe. 
Po skončení od 21 h. srdečně zveme na posezení u cimbálu do 
Městské restaurace. Účinkovat bude Cimbálová muzika Palouček. 

Vznikla  jako cimbálka doprovázející brněnský folklorní soubor 
Lučina. Jejím členem je známý jihlavský muzikant Matěj Dohnal 
z kapely Jak chceš.  

A na které soubory se letos můžeme těšit? Z Jihlavy přijedou 
soubory Vysočan, Pramínek a Šípek, ze Žďáru nad Sázavou sou-

bor Studánka, z Havlíčkova Brodu pak soubor Kalamajka – děti, 
z Chrudimi soubor Kuřátka, domácí Škubánek, moravské národo-

pisné soubory Holúbek z Ostravy a Pomněnka z Tvrdonic. Zahra-

ničními hosty budou Bystrzacy z Polska.

Program festivalu:
• 22. května – „Jaký kroj, tak se stroj“ – zahájení výstavy dět-

ských prací (vestibul Sportovního centra Pěšinky)
• 22.–26. května – Týden regionálních horáckých jídel ve škol-

ní jídelně v ZŠ v Lánecké ul.
• 26. května – pátek: Den dětských souborů

–  od 9.00 do 10.00 hod. vystoupení folklorních souborů pro 
žáky škol I. (divadelní sál)

–  od 10.30 do 11.30 hod. vystoupení folklorních souborů pro 
žáky škol II. (divadelní sál)

–  od 16.00 do 18.00 hod. PRAMÍNKY – přehlídkový pořad 
dětských folklorních souborů a     vystoupení vítězů kraj-
ského kola „Zpěváček 2017“  (Sportovní centrum Pěšinky)

–  v 19.30 hod.  koncert sourozenců Ulrychových a skupiny 
Javory  (divadelní sál)

– v 21.00 hod. posezení u cimbálu, k poslechu a tanci hraje 
Cimbálová    muzika Palouček(Městská restaurace)

• 27. května – sobota:
–  od 8.00 do 14.00 hod. jarmark lidových řemesel na náměstí
–  od 9.00 do 10.30 hod. propagační vystoupení folklorních 

souborů ve městě
–  9–11 h. Flašinet pro radost, manželé Všetečkovi, Praha
–  v 11.00 hod. přijetí zástupců souborů a hostů starostou měs-

ta (radnice)
–  v 14.00 hod. průvod městem od zámku přes náměstí ke 

Sportovnímu centru v Pěšinkách
–  v 15.00 hod. „Horácko zpívá a tančí“ – hlavní festivalový 

pořad 
V úvodu vystoupí  Smíšený pěvecký sbor Gaudeamus ze Světlé 

nad Sázavou  (Sportovní centrum Pěšinky).
Změny v programech jsou vyhrazeny.

Eva Pejchalová

Přípravy Xi. folklorního festivalu Horácko zpívá a tančí
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výběr z dubnových novinek

Beletrie
Barbora Bečvářová: 
Copatá máma 
– Lucii je devatenáct, má pár měsíců před maturitou a spous-

tu plánů do budoucna, když naprosto neplánovaně otěhot-
ní. Po počáteční nejistotě se rozhodne dítě si nechat, mění 
se z potřeštěné středoškolačky v dospělou ženu a zároveň 
musí vyřešit vztah k Tomášovi, své dlouholeté a donedáv-

na platonické lásce, se kterým miminko čeká. Dokáže je-

jich čerstvé zamilování zvládnout takovou zkoušku? 

Anthony Doerr: 
Sběratel mušlí 
– Sbírka osmi povídek, které čtenáře zavedou na africké po-

břeží i na předměstí Ohia, ukazují předstíranou pompéz-

nost i boj o přežití v divočině. Anthony Doerr jako přiro-

zený vypravěč zkoumá lidská dilemata ve všech podobách 
– touhu, zármutek, nerozhodnost, zlomené srdce i pomalé 
zotavování.

Josef Formánek: 
Dvě slova jako klíč

 – Kniha o vině a odpuštění, která vás přinutí hluboce se 
zamyslet nad smyslem vlastního života. Do života hrdi-
nů vstupují dramatické události nelítostného osudu, doká-

ží ho přijmout a poprat se s ním? Podaří se jim zvítězit nad 
sebou samými?

Affinity Konarová: 
Mischling 
– Staša a Perla jsou sestry, dvojčata. Společně s matkou 

a dědečkem se v transportu dostanou do Osvětimi a dív-

ky, které jsou si fyzicky k nerozeznání podobné, zaujmou 
nechvalně proslulého doktora Mengeleho, anděla smrti, 
který si v táboře vybudoval lidské zoo. Román vyprávě-

ný očima mladých dívek je napsaný s nezvyklou lyrickou 
a psychologickou intenzitou. 

Karla Kubíková: 
Spálená křídla 
– Anděla Brůmová prožívá dětství za první světové války, 

v době bídy a hladu. Sňatkem sice unikne nenáviděné prá-

ci v továrně, ale „pozvednutí“ do vyšší třídy na malém 
městě ji nijak netěší. Její největší touhou je hrát divadlo, 
ovšem ve svém přání nenalézá oporu ani u manžela. An-

děla uteče ke kočovnému divadlu. Domů se vrací nemoc-

ná a ponížená. Jak se vypořádá se svým okolím a dcerami, 
které kdysi zklamala? 

Arundhatí Royová: 
Bůh maličkostí 
– Román mladé indické autorky se složitou formou vzdaluje 

a opět vrací k okamžiku, který před více než dvěma desít-
kami let otřásl osudy dvojčat Rahel a Esthy a předurčil je-

jich další životní pouť. Tragický příběh, v němž je dětské 
nevinnosti a lidské přirozenosti dáno svést nerovný boj se 
silami tradice, krutosti a „zákonů lásky“, uchvátí čtenáře 
neobyčejnou obrazností a jazykovou invencí. 

Anne Tylerová: 
Děvče na ocet 
– Odkvétající Kate Battistová umí být netaktní i vzpurná, 

pod tvrdou slupkou však skrývá dobré jádro. Když ji se-

bestředný otec-mikrobiolog umluví, aby vstoupila do fin-

govaného sňatku s kolegou a zajistila mu zelenou kartu, 
schyluje se ke srážce vesmírů, neboť Rus Pjotr Ščerbakov 
je silná osobnost a „stará škola“.

Naučná literatura
M. Zahradníková, Z. Czendlik: 
Postel hospoda kostel 
– Není kněz jako kněz – Zbigniew Czendlik je toho skvělým 

důkazem. Studium Bible je podle něj nuda, nerad zpovídá 
své farníky, a chce-li někdo pokřtít, dlouho ho odrazuje. 
Miluje ženy, rád si pochutná na dobré whisky, v hospodě je 
jako doma. Co má napsáno na dveřích ložnice? Proč se mu 
nelíbilo ve Vatikánu? Jak zvládá celibát? K čemu by vedl 
své děti a co je v životě nejdůležitější? Ale hlavně – jak to, 
že u nás nemáme natřískané kostely? Tato kniha vám od-

poví na mnoho podobných otázek. 

Hanne Egghardtová: 
Muži Marie Terezie 
– V době vlády Marie Terezie byly vedle krvavých válek 

taky uskutečněny reformy s dalekosáhlou, dodnes platnou 
účinností. V devíti bohatě ilustrovaných, živoucích portré-

tech představuje autorka ty muže, kteří měli pro Marii Te-

rezii velký význam. Na jedné straně soukromé vztahy, na 
druhé její politické rádce a generály.

Knihy pro děti a mládež
Jiří Žáček: 
Sedmero pohádek na dobrou noc 
– Sedm pohádek Jiřího Žáčka pro nejmenší děti: O třech ma-

lých kůzlátkách, Jak liška napálila medvídky, O koťátku, 
které zapomnělo mňoukat, O nenasytném kuřátku, Jak 
stařeček měnil, až vyměnil, O slepičce Pepičce, Sedm be-

ranic.

Arnošt Goldflam: 
3x Agátka Kulhánková 
– Arnošt Goldflam přichází se třemi napínavými příběhy de-

vítileté Agátky, jejíž zvědavost jí nedovoluje se čehokoliv 
bát. V dobrodružstvích, která sice tak docela nevyhledává, 
ale zato ji potkávají, zažije mnohé dramatické chvíle, ale 
štěstí jí přeje, že vše nakonec dobře dopadne.

Holly Smaleová: 
Geek Girl 
– Harriet si žije ve svém světě vědomostí a znalostí a sku-

tečný svět jí nic neříká. Není divu, že ji nikdo nemá moc 
rád. Když se jí naskytne příležitost uplatnit se v modelin-

gu, rozhodně toho chce využít. Chystá se změnit svou situ-

aci a především sama sebe. I kdyby to mělo znamenat, že 
bude lhát těm, které má ráda.    

Eva Kodýmová
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Co váS ZaJíMá
Když byla loni 5. prosince u Čertova mostu ve světelském zá-

meckém parku odhalena pískovcová bysta čerta, několik lidí, 
s kterými jsem mluvil, vyslovilo obavu, aby jej nějaký sprejer 
nebo vandal neponičil. No, trvalo to jen o pár dní déle než tři mě-

síce a čert je bez ukazováčku. Ještě v pondělí 13. března jsem jej 
fotografoval krásně nasvíceného odpoledním sluníčkem a o tři dny 
později už se jeho ukazováček válel ve spadaném listí…

Nabízí se otázka, co to asi bylo za člověka, kterému čert vadil? 
Že by na sebe vztáhl gesto, kterým čert s potutelným úsměvem na 
tváři jako by říkal: Peklo chce tebe!?

Text a foto: Jaroslav Vála

Čert v parku přišel o ukazováček

Čert ještě v plné kráse

Místostarosta Josef Hnik ukazuje ulomený ukazováček (čertův) Detail

V České republice je stále velký počet dětí, které nemohou vy-

růstat se svými biologickými rodiči. Hlavní příčinou bývá to, že se 
rodiče o dítě neumí, nemůžou nebo nechtějí starat. Jednou z mož-

ností, jak takovým dětem pomoci, je pěstounská péče. Je to zvlášt-
ní forma náhradní rodinné výchovy, kterou řídí stát, kontroluje ji 
a platí. Touto činností jsou pověřeny sociální odbory na městských 
či obecních úřadech, ale také neziskové organizace.

Takovou organizací je LECCOS, z. s., která se věnuje dopro-

vázení pěstounských rodin a pořádá pro ně řadu akcí v různých 
regionech naší republiky. Chtěli bychom také pěstouny z okolí 

Světlé n. S. pozvat na jednu z našich vzdělávacích akcí. Víkendový 
seminář v nedaleké obci Jiřice u Humpolce v Penzionu Sedlác-

ký dvůr proběhne ve dnech 20. až 21. května 2017. Zajímavými 
tématy jednotlivých přednášek bude Identita dítěte v pěstounské 
rodině, kontakt s biologickou rodinou a komunikace v pěstounské 
rodině, kterými pěstouny provede lektor Petr Bydžovský. Pobyt je 
určen celé pěstounské rodině. Pro děti je zajištěna celodenní péče 
a pestrý animační program. LECCOS je respektovanou nezisko-

vou organizaci, která působí na Kolínsku a sídlí v Českém Brodě. 
Pomoci a podpoře rodin s dětmi a dětem a mládeži se věnuje již 
od roku 2000. Poskytuje především sociální služby – provozuje 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice, Rodinné 
centrum Kostička, programy sanace rodiny, Sociálně-aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi a doprovázení pěstounských rodin. Také 
pořádá akce, besedy, semináře pro širokou veřejnost, podnikatele 
i pro neziskovky. Podílí se na veřejném životě města Český Brod 
i jeho regionálním rozvoji. Kontakt pro zájemce z řad pěstounů: 
Jana Popovičová, tel.: 734 108 096, e-mail: janina@leccos.cz, další 
informace na http://leccos.cz/pestounske-rodiny/

Za LECCOS, z. s. Dita Nekolná

leCCoS pro pěstounské rodiny na vysočině
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S přicházejícím jarem se pracovníci TBS Světlá nad Sázavou, 
p. o., pustili do rekonstrukce komunikace souběžné ze Sázav-

skou ulicí. Vede podél panelového domu č. p. 921–928 a její 
součástí jsou i malá parkoviště pro několik vozů. 

Na poškozený betonový povrch komunikace bude nanesen 
nový, pět centimetrů vysoký asfaltový „kabát“ a parkoviště 
dostanou esteticky mnohem vhodnější zámkovou dlažbu. Ná-

sledovat bude předláždění chodníku, který se táhne podél uve-

deného „paneláku“ z opačné strany. 
Stávající čtvercové betonové dlaždice budou vytrhány, roz-

bité se budou drtit a zachované bude možno v areálu TBS na 
Rozkoši zakoupit za cenu 5 Kč/ks.

Text a foto: Jaroslav Vála

rekonstrukce komunikace, chodníku a parkovišť

Fotky jsou pořízeny u domu č. 439–442 Dolní ulice dne 27. 2. v 17. 00. Odvezeno až 1. 3. Tak to je každé pondělí. Kam dávat 
komunální odpad, když jsou kontejnery plné a proč za to tolik platíme? Děkuji za zveřejnění. Moc děkuji a přeji hezký den

Pavel Z.

dotaz od občana

Pracovníci TBS pokládají zámkovou dlažbu

Dlážděný chodník Detail dlažby

Komunikaci i parkoviště čeká rekonstrukce

Dobrý den,

zřejmě se jedná o kontejnery v Dolní Ulici u č. p. 939–942, nikoli 439–442. U tohoto domu jsou umístěny celkem 4 kontejnery na komu-
nální odpad o objemu 1100 l. Svoz odpadu v této lokalitě probíhá každou středu. Hlavní problém přeplněných kontejnerů vidím v tom, že 
kontejner využívají i občané z jiných domů. Dočasným řešením by bylo přidání ještě jednoho kontejneru, který jsme do tohoto místa již 
umístili. Výstavba zamykatelných přístřešků pro tento dům je v plánu investic města pro následující období. Po jejich vybudování by se 
měl celý problém vyřešit.

S pozdravem Roman Hůla

23



V roce 2017 pořádá Free Time Světlá, z. s. opět příměstské 
tábory!!! Podívejte se, jaká je nabídka: Příměstské tábory 2017 
Free Time Světlá, z. s., http://freetimesvetlans.webnode.cz/pri-
mestske-tabory-2017, freetimesvetla@seznam.cz.

10.–14. 7. 2017, 5 dnů
Kola a kolečka
Místo konání: Sportovní centrum Pěšinky
Vedoucí: Trenérský tým hokejového klubu HC Světlá n. S.
Tábor se koná ve spolupráci s HC Světlá n/S. Bude sportov-

ně zaměřený na jízdu na kole a in-line bruslení. Děti se naučí 
pravidla silničního provozu a absolvují vyjížďky na kole. Budou 
poučeny také o bezpečném chování na cyklostezce. Naučí se zá-

klady jízdy na in-line bruslích.

17.–21. 7. 2017, 5 dnů
Šikulové
Místo konání: ZŠ Lánecká
Vedoucí: Alena Filippi, Petr Filippi
„Ať jsme velcí nebo malí, vyrábění, to nás baví.“ Tématem to-

hoto tábora bude práce s různým materiálem. Děti si sami vy-

hotoví zajímavé výrobky. Vše bude probíhat zábavnou formou 
a nebudou chybět ani různé soutěže a hry.

17.–21. 7. 2017, 5 dnů
Kondiční příprava sportující mládeže
Místo konání: Sportovní centrum Pěšinky
Vedoucí: Trenérský tým hokejového klubu HC Světlá n. S.
Tábor se koná ve spolupráci s HC Světlá n/S. Bude zaměřený 

na všestranný rozvoj sportující mládeže formou tréninkových 
jednotek a pohybových her.

24.–28. 7. 2017, 5 dnů
Tvoříme i cestujeme
Místo konání: ZŠ Lánecká
Vedoucí: Blanka Zmrhalová, Josef Zmrhal
Koho baví nejen výtvarničení ale i cestování, náš tábor je pro 

něj to pravé. Těšíme se na Tebe!!!

31. 7.–4. 8. 2017, 5 dnů
Cesta kolem světa za 5 dní
Místo konání: ZŠ Lánecká
Vedoucí: Petra Lebedová, Martin Sýkora
Po celý týden budou děti navštěvovat některé země jako 

např. Itálii, USA, Anglii, Skotsko. Seznámí se se zvyky, zajíma-

vostmi, památkami a oblíbenými sporty v těchto zemích. Na děti 
čekají soutěže, hry, kvízy a také samozřejmě příležitosti procvi-
čit si angličtinu, která je přizpůsobena věku dětí. Hlavním cí-
lem je ukázat, že angličtina může být zábavná i zajímavá. Vše 
probíhá zábavnou formou – jsou přece prázdniny. Navíc si také 
některé sporty vyzkoušíme.

7.–11. 8. 2017, 5 dnů
Sportovní hry
Místo konání: ZŠ Lánecká
Vedoucí: Marek Didiáš, Josef Zmrhal
Tento turnus bude zaměřen na seznámení dětí s především mí-

čovými sporty zábavnou a nenáročnou formou. Děti se během 
týdne naučí základy fotbalu, florbalu, basketbalu, volejbalu, stol-
ního tenisu, badmintonu či přehazované.

7.–11. 8. 2017, 5 dnů
Figuška (Figurková školička)
Místo konání: Sportovní centrum Pěšinky
Vedoucí: Simona Suchomelová, Zdeněk Fiala
Tento turnus je zaměřený na rozvoj dětského intelektu a inte-

lektuálních schopností a dovedností. Ve figurkové školičce děti 
budou rozvíjet své matematické, komunikační, pohybové a hu-

dební dovednosti, dále jemnou motoriku ruky a paměť, a to vše 
formou hry.

14.–18. 8. 2017, 5 dnů
Tančíme a sportujeme
Místo konání: ZŠ Lánecká
Vedoucí: Lenka Boudníková, Jana Boudníková
Tento turnus bude zaměřen na seznámení dětí s druhy cvičení 

při hudbě zábavnou a nenáročnou formou. Děti se během týdne 
naučí základy aerobiku, zumby či hip hopu. Spojíme je se řadou 
sportovních her, např. vybíjenou, florbalem. Samozřejmostí bu-

dou i rozcvičky, protahovací cviky i lehká kondiční příprava.

21.–25. 8. 2017, 5 dnů
Kdo si hraje, nezlobí
Místo konání: ZŠ Lánecká nebo ZŠ Komenského
Vedoucí: Barbora Dušková, Tomáš Major
Prázdninový týden plný her a soutěží, zakomponovaných do 

přírody. Také si společně zazpíváme, něco vyrobíme, zasportu-

jeme v tělocvičně i venku. Podnikneme výlet, či vycházku podle 
počasí. Nenásilnou formou v průběhu her zopakujeme znalosti 
z AJ, PŘ, Prvouky – světa kolem nás.

Příměstské tábory 2017
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Doslova v pouť za Josefem Toufarem mnoha nejen věřích se 
proměnilo slavnostní odhalení sochy od našeho významného 
sochaře Olbrama Zoubka, věnované Josefu Toufarovi, které se 
konalo v sobotu 25. února v kostele sv. Víta v Zahrádce, pěta-

šedesát let od jeho smrti, kdy byl umučen komunistickou Státní 
bezpečností. P. Josef Toufar je znám jako číhošťský farář. V Čí-
hošti sloužil poslední dva roky svého života, ale před tím byl osm 
let (1940 – 1948) správcem farnosti v Zahrádce. Proto jeho socha 
byla umístěna právě zde. Sám sochař Olbram Zoubek to při slav-

nostním odhalení vysvětlil. „Po přečtení knihy Miloše Doležala 
Jako bychom dnes zemřít měli jsem byl osudem umučeného kněze 
natolik zasažen, že jsem se rohodl zhotovit jeho sochu. Když byla 
hotova, nastalo rozhodování, kam ji umístit. Společně s pozůsta-
lými rodiny Josefa Toufara jsme se rozhodli pro sakristii kostela 
zde v Zahrádce, protože v Číhošti jeho pomník již mají. A proč 
socha nenese jméno Josef Toufar, ale Socha pro Josefa Toufara? 
Měl jsem pro svoji práci mnoho jeho fotografií, abych měl něja-
ký vzor, ale konečná verze se mi nezdála, prostě se nepodobala 
Josefu Toufarovi, proto je to můj hold Josefu Toufarovi. Vytvořil 
jsem ve svém životě mnoho soch a hodně jich bylo věnováno obě-
tem komunismu a toto je moje socha poslední, další již neudělám.“ 

Nutno připomenout, že jednadevadesátiletý Olbram Zoubek so-

chu zahrádeckému kostelu věnoval, jak to hlásá bronzová deska 
na zdi kostela. Vedle autora sochy při slavnostním obřadu pro-

mluvili spisovatel Miloš Doležal, generální ředitelka Národního 
památkového ústavu Naděžda Goryczková a celé to svým slovem 

uváděl kastelán lipnického hradu Marek Hanzlík. Mezi mnoha 
hosty nechyběli například známý politik Karel Schwarzenberg 
nebo bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček. Ten přispěl vý-

znamnou měrou k tomu, že byly ostatky P. Josefa Toufara přene-

seny z ďáblického hromadného hrobu do kostela v Číhošti.
Text a foto: jiv

Socha pro P. Josefa toufara v Zahrádce

Zleva jsou manželka Obrama Zoubka, sochař Olbram Zoubek, 
lipnický kastelán Marek Hanzlík a generální ředitelka 
Národního památkového ústavu Naděžda Goryszková

Zcela zaplněný kostel při slavnostním obřadu, mnoho lidí 
se do kostela nevešlo, poslouchali venku přenášený zvuk 

z kostela

Jedenadevadesátiletý sochař Olbram Zoubek s manželkou

Bronzová deska hlásá, že sochu kostelu věnoval  
Olbram Zoubek

Socha pro Josefa Toufara
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SPort

V sobotu 18. 3. 2017 se měla uskutečnit X. RC RALLY Světlá 
na dopravním hřišti ZŠ Lánecká. Bohužel, počasí nám vystavilo 
stopku. Vzhledem k tomu, že závody mají být především zába-

va, nechtěli jsme riskovat zdraví jezdců a soutěž jsme v pátek po 
20 hodině odvolali. Tímto se omlouváme všem příznivcům, kteří 
v sobotu dorazili na dopravní hřiště a neviděli nic. Dobrou zprá-

vou je, že organizační tým našel v nabitém kalendáři náhradní ter-
mín (mnoho jezdců jede ještě další šampionáty) a to v SOBOTU 

15. 4. 2017 od 9.00 hodin. Další skvělou zprávou je počet přihlá-

šek na původní termín. 75 vozů bylo překvapující číslo, ale svědčí 
o popularitě světelského podniku. Doufáme, že aprílový termín 
bude co do počasí šťastnější a závod se podaří zvládnout. Srdečně 
vás tedy zveme a ještě jednou se omlouváme. Dešti a větru poručit 
neumíme... RC RALLY ZDAR a přijďte fandit!!! Děkujeme a sle-

dujte naše stránky WWW.RC-TABOR.COM, kde budou aktuální 
informace. Vašek Baloun

X. rC rallY Světlá – změna termínu

18. ledna se hrálo na zimním stadionu v Pěšinkách mistrovské 
hokejové utkání Krajské ligy mužů dvou týmů z čela tabulky HC 
Světlá nad Sázavou – HC Kohouti Česká Třebová. Dvě minuty 
před koncem třetí třetiny byl stav vypjatého utkání nerozhodný 
5:5. V tom momentě odpískal rozhodčí Rulíček faul obránce Čes-

ké Třebové Davida Vondráčka na světelského Radima Křišťana 
a chystal se ho vyloučit. Ale Radim Křišťan přijel za rozhodčím 
a přiznal mu, že to faul nebyl a mužstvo Kohoutů nemá být potres-

táno vyloučením. Zápas dospěl i v nastavení do nerozhodného sta-

vu a o vítězi rozhodovaly samostatné nájezdy. Šťastnější byli hosté, 
domácí prohráli 5:6. Kdyby byl hostující hráč vyloučen, mohlo 
utkání dopadnout obráceně. Radim Křišťan tak prokázal čestné 
sportovní chování a nehnal se slepě za vítězstvím. Krásné bylo, 
že tento čin fair play ocenil HC Kohouti Česká Třebová při slav-

nostním úvodu prvního finálového utkání KLM před zaplněnými 
tribunami zimního stadionu v České Třebové. Předseda domácího 
klubu Vladimír Vaněk předal Radimu Křišťanovi upomínkový 
dar, diváci ho odměnili zaslouženým potleskem a světelský fan-

klub nezapomněl skandovat to populární z Pěšinek „Radimééé, 
Radimééé…“ Na snímku Jardy Koníčka předává předseda česko-

třebovských Kohoutů Vladimír Vaněk dárek Radimu Křišťanovi.
Text: jiv 

Foto: Jarda Koníček

Gesto fair play hokejisty radima křišťana

Soutěž ryzích amatérských hokejistů Světelská hokejová 
liga patří každoročně do bohatého programu zimního stadionu 
Sportovního centra Pěšinky. Vždyť od 26. září loňského roku 
do 18. března odehrálo 11 týmů 122 utkání sedmého ročníku 
této populární soutěže. Proto je tato liga rekreačních hokejistů 
v Pěšinkách nepřehlédnutelná. Po základní části, ve které hrá-

lo všech jedenáct týmů systémem každý s každým, se družstva 
rozdělila na 1. a 2. ligu. Po odehrání obou ligových skupin byly 
v programu soutěže ještě semifinálová skupina s nejlepšími osmi 
družstvy a skupina, ve které se hrálo o 9. až 11. místo. Teprve 
potom vzešlo pořadí pro finálový den soutěže, ve kterém hrála 
dvě první družstva finále o celkové vítězství v soutěži, družstva 
na třetím a čtvrtém místě si to rozdala o třetí místo, týmy na 
pátém a šestém místě bojovaly o pátou příčku, atd. až k utkání 
o deváté a desáté místo. A jaký byl pořad utkání finálového dne 
Světelské hokejové ligy 2016/2017 v sobotu 18. března? Utkání 

Havlíčkobrodská Zlodějka opět vyloupila Pěšinky

Ředitel soutěže Vlastimil Nevoral předává ocenění 
 nejlepšímu střelci soutěže Richardu Cachnínovi
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Vynikající sezonu měli dorostenci HC Světlá nad Sázavou 
v Krajské lize dorostu Pardubického kraje. V soutěži startovalo 13 
družstev a základní část se hrála dvoukolově každý s každým. Po 
odehrání této části byli na prvním místě tabulky loňští vítězové 
soutěže mladí hokejisté HC Litomyšl, tři body před dorostenci 
Světlé. Ti ze čtyřiadvaceti odehraných utkání měli na svém kontě 
19 vítězství, 2 prohry v prodloužení a 3 prohry v normální hrací 
době. Po základní části ligy přišlo na řadu populární play off, do 
kterého vstoupilo osm nejlepších týmů po základní části. Svěřenci 
trenéra Jiřího Přibyla nastoupili ve čtvrtfinále jako druhý tým ta-

bulky proti sedmému družstvu po základní části HC Skuteč. Na 
ledě soupeře vyhráli dorostenci 7:4 a doma 9:1. V semifinále zvítě-

zili v Lanškrouně 4:2 a doma s tímto soupeřem uhráli remízu 3:3 
a to jim stačilo k postupu do vysněného finále. Finále začínalo na 
ledě loňských vítězů a lídra soutěže po základní části HC Litomyšl. 
Mladíci z Pěšinek si přivezli domů vítězství 7:6 po prodloužení 
a samostatných nájezdech. Rozhodl druhý finálový zápas hraný 
17. března večer na zimním stadionu ve Světlé. Hrál se parádní ho-

kej před plným hledištěm Sportovního centra, znamenitou atmo-

sféru hokejového večera vytvořili členové světelského fanklubu. 
Favorizovaného soupeře rozstříleli vysoko 8:3 a zaslouženě se tak 
stali historicky prvními přeborníky Pardubického kraje ze Světlé 
nad Sázavou. Pohár pro krajské přeborníky a zlaté medaile jim 
předávala hokejová legenda, člen Síně slávy IIHF a Síně slávy čes-

kého hokeje, držitel dvou stříbrných medailí z OH, dvojnásobný 
mistr světa, účastník sedmi světových šampionátů Milan Chalupa, 
který též okusil slavnou NHL v dresu Detroitu.

Text a foto: jiv

Hokejový dorost z Pěšinek přeborníkem Pardubického kraje

Vítězné družstvo Krajské ligy dorostu Pardubického kraje 
HC Světlá nad Sázavou. Stojící zleva: trenér Jiří Přibyl, Filip 

Lacina, Štěpán Prokop, Jakub Petržílka, kapitán Jakub 
Kratochvíl, Ondřej Hart, Patrik Pokorný, Tomáš Kratochvíl, 

Petr Souček, Pavel Zvěřina, Ondřej Kalenský, vedoucí 
družstva Jaroslav Beránek. V pokleku zleva: Jakub Dundáček, 

Jakub Egart, Lukáš Beránek, Michal Brož, Jakub Cihlář 
a David Pešek

Kapitán dorostenců Jakub Kratochvíl převzal od Milana 
Chalupy pohár pro vítěze Krajské ligy dorostu

o deváté místo HC PIVO – Kunemil 6:5, o sedmou příčku Dolní 
Město – Sršni Kejžlice až po samostatných nájezdech 5:4, o páté 
a šesté místo Montraz – Dolní Březinka 12:2. Potom se již hrá-

lo o medailová umístění. Na třetím místě letošní ligy skončilo 
družstvo Litrpůl, které porazilo hokejisty HC Rybník 12:2 a cel-
kovým vítězem se se stali hokejisté týmu HC Zlodějka Havlíčkův 
Brod, když ve finále porazili družstvo Hurtovy Lhoty 4:1 a zopa-

kovali si tak loňské vítězství. Nejlepším střelcem soutěže se před 
lety stal ligový hokejista Dukly Jihlava a především Havlíčkova 

Brodu Richard Cachnín, vstřelil 44 gólů, na druhém místě střel-
ců skončil Venc z Dolního Města (31 branek) a třetí mezi střelci 
byl Vlk z týmu Litrpůl. Nejstarším účastníkem soutěže se stal 
Zdeněk Říha z Dolní Březinky s rokem narození 1956. Konečné 
pořadí 7. ročníku Světelské hokejové ligy 2016/2017: 1. HC Zlo-

dějka Havlíčkův Brod, 2. HC Hurtova Lhota, 3. Litrpůl, 4. HC 
Rybník, 5. Montraz, 6. Dolní Březinka, 7. Dolní Město, 8. Sršni 
Kejžlice, 9. PIVO Světlá n. S., 10. HC Kunemil. 

Text a foto: jiv

Vítěz 7. ročníku Světelské hokejové ligy  
HC Zlodějka Havlíčkův Brod

Zleva kapitán vítězů Jiří Benda, manažer týmu HC Zlodějka 
Dušan Krajíček a ředitel Sportovního centra Pěšinky Tomáš 

Rosecký, který předal pohár vítězům
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Provozovat závodní motokros na solidní úrovni bez tovární pod-

pory nebo bez silného sponzora v zádech, to může dělat pouze 
nadšenec, kteý je ochoten věnovat svému koníčku opravdu hodně 
ze svého soukromí. Takovými jsou dva mladí motocykloví jezdci 
Světelák Tomáš Kaňkovský a Ludvík Gabko z Josefodolu. Moto-

krosové závody na krajské úrovni už jim byly málo, a tak to začali 
zkoušet v podnicích seriálu Mezinárodního mistrovství České re-

publiky a kupodivu dojížděli na bodovaných místech. Pro Ludvíka 
Gabka byla loňská sezona opravdu úspěšná, vždyť dokázal zvítě-

zit v devítidílném seriálu poháru Motolevel cup Vysočina v krá-

lovské třídě MX1. Byť pro oba jezdce odstartuje letošní závodní 
sezona 2. dubna závodem Mezinárodního mistrovství ČR v Lokti 
nad Ohří, přes zimu rozhodně nezaháleli. Především museli praco-

vat na své fyzické kondici, která je pro každého motokrosaře vedle 
spolehlivého motocyklu tím nejdůležitějším. Jakmile jim to počasí 
dovolilo, začali s jezdeckou přípravou především na tréninkové 
trati za sklárnami pod Rozinovem, kde si s dalšími členy občan-

ského sdružení Motivace sportem trať svépomocí stále vylepšují. 
Výhodou tratě je, že je pro oba jezdce po jejich práci lehce dostupná. 
Ale má svá omezení. Na nátlak obyvatel Příseky, kteří si stěžovali 
na hluk, který vydávají závodní motocykly, je tato tréninková trať 
otevřená pouze dva dny v týdnu, a to v pondělí a ve středu, vždy 

od 13 do 18 hodin. Oba mladí motokrosaři budou i v letošní sezoně 
závodit v královské třídě MX1. Tomáš Kaňkovský na motocyklu 
KTM 450 a Ludvík Gabko bude sedlat závodní speciál KTM 350. 
A kdy bude možné tyto závodníky vidět na vlastní oči na závodech 
nejblíže Světlé? Bude to 7. května na známé motokrosové trati 
v Ledči nad Sázavou.

Text a foto: jiv

Světlá má motokrosaře republikové úrovně

37. sezona v lyžařském areálu na Kadlečáku se nerodila lehce. 
Obětaví členové Lyžařského klubu Kadlečák při nočních službách 
nasněžili umělý sníh, přišlo však oteplení a zase z lyžování nic 
nebylo. Přišel druhý pokus a déšť o Vánocích opět nedovolil spus-

tit vlek. Ale lyžaři na počasí nakonec vyzráli. Pokud v nočních 
hodinách mrzlo, nasněžili dostatek umělého sněhu na hromady 
a když přišla v posledních dnech starého roku pořádná zima, sníh 
z hromad rozhrnuli rolbou a 1. ledna 2017 se mohlo začít lyžovat. 
Lyžařská veřejnost byla nadržená, zájem o lyžování byl značný. 
Lyžovalo se bez přerušení až do 20. února, tedy jedenapadesát dní. 
Tak dlouhou sezonu na Kadlečáku nepamatují moc let. A jak le-

tošní lyžování zhodnotil předseda klubu Jaroslav Kaiser? „Určitě 
tato sezona patřila v posledních letech jasně mezi nejlepší, i když 
jsme při jejím startu vzhledem k výborným sněhovým podmínkám 
byli ještě optimističtější. K výrobě sněhu nám moc pomohlo zapůj-
čené moderní dělo. Při nočních zasněžováních se střídalo 10 členů 
klubu a tři rolbaři. Další členové klubu vykonávali služby u vleku. 
Potěšil nás zájem dětí o lyžování, čtyři instruktoři nestíhali, určitě 

k tomu pomohl i dětský vlek, který měli začínající lyžaři zdarma. 
Stejně tak jsme měli radost, že příznivých podmínek k lyžování do-
kázaly využít obě světelské základní školy, ZŠ Lipnice a ZŠ z Ledče 
nad Sázavou, která uspořádala pro své žáky na Kadlečáku týden-
ní lyžařský kurz. A tak nejlepší tečkou za vydařenou sezonou byl již 
17. lyžařský ples.“ Text a foto: jiv

na kadlečáku zavládla spokojenost

Sněhové podmínky na počátku roku byly znamenité

Zájem o lyžování na Kadlečáku byl značný

Spokojený předseda Lyžařského klubu Kadlečák  
Jaroslav Kaiser
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24. ročník výstavy ZAHRADA v Havlíčkově Brodě
Jako předchozích 23 let i letos pořádá firma GEONOVA, s. r. o. poslední dubnový víkend tradiční výstavu s názvem ZAHRADA.
Podle názvu by se zdálo, že je výstava určena jen pro zahrádkáře. Tak to však není, je určena pro širokou veřejnost, i když převažují vystavovatelé s bohatým výběrem sazenic, semen, květin, okrasných rostlin, 

dřevin. Do zahrady také patří skleníky, pergoly, altány, do nich krby, grily, zahradní nábytek a také třeba velké speciální květináče, popř. keramické hrníčky pro možnost občerstvení po práci. Muže však jistě nejvíce 
zajímá veškerá mechanizace, kterou používají nejen na zahradách. I letos se mohou těšit na bohatý výběr zahradní a lesní techniky, nářadí, ale také třeba nově si letos budou moci zakoupit potřeby pro včelaře.

Návštěvníci hledající na výstavě něco nového do svých domovů a zahrádek se jistě rádi připojí k těm, kteří na výstavu zavítali pouze za kulturou. Ani letos nebude chybět po celou dobu výstavy nepřetržitý kulturní 
program. Je ho možné sledovat na instalovaném pódiu, kde se budou střídat kapely různých žánrů. Namátkou jmenujme pravidelné vystoupení swingového a  jazzového Polenského Big-Bandu, dechové kapely 
Božejáci a nebo country a bluegrassové skupiny Poutníci. Jako novinku pro letošní rok pořadatelé připravili na nedělní ráno slavnostní trubkové fanfáry, které zahrají hudebníci pod vedením Zbyňka Paličky.

Program lze sledovat pohodlně z párty stanu a k pohodě při jeho sledování přispěje jistě i možnost zakoupení občerstvení, kterého bude také bohatá nabídka.
Všichni návštěvníci budou mít také možnost zapojit se do soutěže o hodnotné ceny sponzorů, rovněž tak dostane drobnou odměnu každý, kdo projde brány výstavy jako pětistý v pořadí.
Na závěr ještě musíme připomenout, že neodmyslitelnou součástí výstavy ZAHRADA je tradiční ohňostroj podmalovaný hudbou, který každoročně přiláká na nábřeží řeky Sázavy několik tisíc lidí. Podívat se na něj 

mohou zájemci v sobotu 29. dubna na levém nábřeží řeky Sázavy u hotelu Slunce po 21.00 hodině.
Připomínáme, že výstava ZAHRADA 2017 začíná v pátek 28. dubna v 9.00 hodin a navštívit ji můžete v Havlíčkově Brodě až do neděle 30. dubna do 16.00 hodin v Kulturním domě Ostrov a přilehlém okolí. Sledujte 

www.zlatyceskyrucicky.cz, zde se můžete dozvědět více o vystavovatelích, soutěžích i programu.
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Fasáda empírového křídla zámku konečně po mnoha 
desetiletích viditelná v celé své kráse

Na základě závazného stanoviska a ve spolupráci s odborem 
životního prostředí města Světlá nad Sázavou a NPÚ – Od-

borným pracovištěm v Telči bylo doporučeno vykácení tújí 
a dalších jehličnanů v parterové části u hlavního vstupu do zá-

meckého areálu. Dle odborného zhodnocení jsou túje a ostat-
ní jehličnany považovány za plevel a do zámeckého parteru 
nepatří. Toto řešení podporují také historické fotografie z dob 
Salm-Reifferscheidtů, posledních šlechtických majitelů zámku, 

na kterých je patrné, že v okolí zámecké budovy byl jen nízký 
porost keřů a květinových záhonů.

Na základě všech stanovisek a povolení byly pokáceny túje 
a jehličnany v přední části zámku. Dojde také k frézování pa-

řezů. Zámecký parter bude postupně uveden do původního sta-

vu z dob Salm-Reifferscheidtů, přičemž vykácení stromů bylo 
prvním krokem. Následovat bude úprava terénu a vytvořeni 
krásného parteru kolem zámku. Zámek Světlá

Foto: Michal Mašek, Jiří Víšek

Foto z roku 1976 z dob učilištěFoto z dob Salm-Reifferschidtů – je vidět parter bez stromů

Současná podoba
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